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إذ متتد السياسة لتشمل كل قضايا إن العالقة بني الشعر والسياسة عالقة معقدة ومتشابكة وحتمية أيضا، 
اإلنسان وتتحكم يف احتياجاته وتوجه اهتماماته، ويتوغل الشعر ويرتبط حبيـاة اإلنسـان يف أدق تفاصـيلها    

 هلا ما يراه من حلول قد تعصف بصناعها من رجال السياسة ويقدم يصورها ويكشف خفاياها وينتقد مساوئها
بالشاعر نفسه إن أخفق يف إيصال ته مبا حوله من سقطات، أو تعصف إن جنح الشاعر يف تعبئة اتمع وتبصر

ولكن هل ميكن للسجن أن يسكت صوت الشاعر وهو الذي  فكرته فتنتهي به يف أخف األحوال إىل السجن
  .أراده اختيارا، ولو شاء لسكت وكفى نفسه شرور السجن وتبعاته

الذي جيعل الشاعر يستقبل  نباحلرية، بكرامة اإلنسا إنه اإلميان برسالية الكلمة، برسالة األديب، بالوطن،
مبواصلة درب احلرف وجالده ليس بالصرب فحسب وإنما  سجانهذلك املصري الشائك ويهبه القدرة على حتدي 

غرف التجميد ومن األيام وق طاوالت التشريح، من بة من عمق الزنازين من قعر املساخل الدولية، من فاوالكت
د السجان خبيط من ضوء خمنـوق،  ووأفكاره يف الذاكرة أياما حىت جيصلة الظالم، بنحت أشعاره والليايل املتوا

وحبفر بعضها اآلخر باألظافر على جدران الزنزانة، خبطها فوق كل ما ميكنه أن حيمل حرفا وبكل ما ميكنه أن 
ضهم إىل تكـوين عصـابات   خيط حرفًا إذا منعت عنه األقالم واألوراق، مث بتهريبها بطرق عجيبة وصلت ببع

  .يف األغالل راسفيد سجني مثقف لتؤدي رسالتها يف اتمع والشاعر  ختطهلتهريب كل ما 
تلك القصائد اليت نبتت يف ظل ظروف خاصة وارتبطت بتجربة شديدة اخلصوصية هي جتربة احلـبس  

ضـان،  ائد املهربة من وراء القبتلك القص ،بكل ما حتمله من دالالت املنع والقمع واحلصار والتقييد والتعذيب
  .ع هذه الدراسةوالرقيب ومن املصادرات املختلفة هي موض وتلك النصوص الناجية من مقص

بيئتني العباسية واألندلسية حظ من هذه الدراسة، إال أنين وبعد قراءات جـادة  وقد أردت أن يكون لل
  .امعية تغطيهماواتصاالت ببعض األساتذة والباحثني عثرت على أكثر من رسالة ج

اإلبداعية وجدتين أنصرف إىل الشعر العريب احلديث وتسـتمر   العمليةولتمسكي دائما بأثر احلبس يف 
حبسياته عقدا من الزمن، وال أظنها قد اكتملت، فإىل آخر حلظة من حلظات طبع هذا البحـث  رحلة مجعي 

جديد أو باحث أضيفه إىل قائمة  كنت أضطر إىل إضافة قطعة شعرية جديدة أو نص جديد يصلين من شاعر
جتربة السجن الصدامية إىل دراسات وانتهيت إىل إرجاء جمموعة من القصائد لشعراء عراقيني عاشوا . الشعراء
ورمبا أرجعت سبب طول هذه املدة اليت قضيتها يف مالحقة تلك النصوص املوزعة عرب دواوين الشعراء . الحقة

الة مـن احلـذر   عد طبع أغلبها وبعض الاليت مل ي الت إىل طبيعة هذا املوضوع احلساس احملاطدراسات وا
واحليطة والغموض واخلوف، شاركت كل األطراف يف صناعتها، بدءا بالشاعر الذي كثريا ما حياول جتـاوز  

ـ  ،تلك املرحلة من عمره فال يفكر يف العودة إليها أو إعادة طبع نتاجها أو حىت احلديث عنها ذي مث احمليط ال
الباحثني واألساتذة اجلامعيني واملؤسسات الثقافيـة  إىل وقد امتد ذلك احلذر يتجنبها وخيشى اإلشارة إليها بل 

  اختيار هذا املوضوع وجتشم خماطره كوين على لكثري من البالد العربية، حىت أن أحد األساتذة اجلامعيني عاتبين 



-ج  

فما بالك مبوضوع ينبش يف عمق عالقة طائفة مشاكسة من والبنت والسياسة ال يلتقيان،  -بنتا كما قال يل-
تأىب االستسالم وتعاف التدجني يف صفوف القطيع املهادن، وتدفع واحلقيقة الشعراء ترفض الصمت عن قول  

ذلك التشبث باملوقف وذلك اإلصرار العجيب على طلب احلرية والعيش الكرمي ضـريبة غاليـة قـد    مقابل 
  .أسرا وقد تبلغ بذل املهجتتجاوزها إىل كل أفراد 

هي املشكلة أمام  احلقيقة أن مشكليت مل تكن ندرة النص الشعري أو قلته وإمنا كانت سبل الوصول إليهو
ريب اليت قصدا يتحاشون عالتوجس الذي جعل كثريا من الباحثني عرب جامعات الوطن الوة فيذلك احلذر واخل

بعـض  الذي دفع ببعض املكتبات العربيـة إىل وضـع   وعته، يطباحلديث إىل مبجرد معرفتهم عنوان البحث و
من إجـراءات   1وما يتطلبه احلصول عليه" املمنوع"واوين والسري الذاتية واملؤلفات على توفرها حتت خانة دال

إدارية صارمة، لوال إمياين حباجة البحث العلمي إىل مثل هذه املغامرات ما عرضت نفسي هلـا، كـل ذلـك    
علـى   را على الطلب وإصراصال يقل عن معاناة الشعراء أنفسهم زادين متسكا باملوضوع وحرالتضييق الذي 

  .توصل إىل بصيص نور، أو ترشد إىل نافذة لقراءة واستنطاق تلك النصوصطرق كل األبواب اليت ميكن أن 
أو صا ملغمـا  فالبحث العلمي ال يعرف شيئا ممنوعا، والدراسة األدبية والنقد ال يعرفان نصا حذرا أو ن

  .غري صاحل للقراءة والتحليل
ولعل صرب أستاذي املشرف كان من أكرب املشجعات على استمراري فيه إذ مل يطلب مين الكف عن  

فضاء واسعا من احلرية هو  -مشكورا-السعي وراء النصوص الشعرية وال اقتضاب البحث أو بتره بل أعطاين 
متسكا باملوضـوع أن   يندومما زا. ألشعار ومتابعته بالدراسة املتأنيةا الذي أتاح يل إدراك هذا الكم  اهلائل من

هذا الضرب من األدب الغاضب املنتقد مل يلق من االهتمام والدراسة ما يرقى إىل انشغاالت أصحابه وإىل ما 
  .حظيت به الكتابات احملايدة واملساملة من اهتمام النقاد والدارسني

، منها أن عدة ألسباب" باحلبسيات"ثقة من رحم املوت ومن قعر الزنازين األشعار املنبهذه وقد أمسيت  
على النفس من السجن الذي ارتبط يف املخيال العام باجلرمية اجلنائية اليت يعاقب عليها لفظ احلبس أخف وقعا 

رية ملا وقع القانون احلديث بالسجن، فبعد متابعة متأنية حلياة أولئك الشعراء وقراءات خمتلفة لنصوصهم الشع
بني يدي من دراسات حوهلم، الحظت أن جل الشعراء تنطبق عليهم عقوبة احلبس ال السـجن، إذ دخلـوه   

دوه علنا، فهـم يف  تماء حزيب معني أو مقال أو رأي أبملواقفهم السياسية اليت أبدوها سواء بنص شعري أو ان
األجنيب وسياسته، والرافضة بعد ذلك لبعض  األغلب من صفوف املعارضة السياسية الرافضة يف البدء للمستعمر

  .أذنابه ولبعض السياسات املتسلطة اخلانقة للحريات
  ومل أجد من الشعراء من استحق عقوبة السجن إالّ اثنني مها الشاعر املصري عبد احلميد الديب الـذي  

  

                                         
  أطوهلـا العشـرين    ممنوع منعا باتا، وذلك كلفين جل فترات التربص القصرية اليت ال يتجاوزهذه الكتب للقراءة فقط فتصويرها   -  1

  .يومـا        
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ح املتـهتك وإن  دخله بسبب اإلدمان على املخدرات والشاعر حسني مردان الذي دخله بسبب شعره الفاض
  سجلت بعض التحفظات حول هذا السبب الظاهر الذي ختتفي وراءه أسباب سياسية هي التمرد على السلطة 

  

  .العراقية آنذاك
أما باقي الشعراء الذين جتاوز عددهم يف هذه الدراسة املائة والعشرين شاعرا فحبسوا ملواقفهم السياسية 

  .شىتاملعارضة اليت كانوا يبدوا يف أشكال 
كما كان لطبيعة املكان صلته بالتسمية، فقد ختلقت جل النصوص يف املعتقالت واحملتشدات اليت كانت 

وجدرانه العالية، وقوانينه وجالديه، وهي  احلبستتيح ملقيميها جوا من احلياة اجلماعية يعينهم على جتاوز كآبه 
عرفه من  جتاوز تبرغم ما كانت عتقال السياسي رجال القانون باالعقوبة احلبس املعروفة عند أجواء قريبة من 

وضعوا يف زنازين الذين وقليلون هم الشعراء السجان واجلالد يف معاملة هذه الشرحية املثقفة من اتمع العريب 
  . عيدا عن تلك األجواءب 1فردية

غاشـم  على مؤسستني قمعيتني، إحدامها سجون املستعمر التوزعت هذه احلبسيات موضوع الدراسة 
سـجون   -استقرائنا للنصوص الشعرية خالل من-اها تالذي مل يسلم من قبضته كل الوطن العريب، ولعل أع

حىت رأى أحد املثقفني الفرنسيني . الكيان الصهيوين واالستعمار اإليطايل الفاشي يف ليبيا والفرنسي يف اجلزائر
والثانية سجون بعض األنظمة  .2آلة البطش الفرنسية ماأن النازيني األملان بأساليبهم كانوا جمرد أطفال صغار أم

  . مرياث املرحلة االستعماريةالعربية اليت ميثل أغلبها 
أطوع للدراسة العلمية فقد قيدته بالقصائد اليت نتجت عن جتربة حبس مر ليكون البحث أكثر حتديدا وو

مروا بالتجربة يف مراحل الحقة خارج ا الشاعر وسجلها بني جدرانه، مسقطة بذلك ما كتبه الشعراء الذين 
إىل دراسات أخرى مستقبلية ملا كان يتيحـه املنفـى    3شعر املنايف واإلقامات اجلربية السجن، كما أرجأت 

معتمدة يف إثبات انتمائها إىل فضاء احلبس   يتوفر لشعرائنا،واإلقامة اجلربية من فضاءات للحرية احملدودة  ما مل
جلأت إىل سنة فإذا غاب التأريخ اريخ النظم األول، اليت حرص أصحاا على تدوين توعلى الدواوين الشعرية 

النشر القريبة من مرحلة السجن أو بعيدها إىل جانب قراءة مضامني القصائد وحماولة استكناه أسرارها، كمـا  
  .اعتمدت على املراجع اليت تتحدث عن جتربة السجن ونتاجها عند بعض الشعراء

، وهي مرحلة طويلة نسبيا تبدأ مع بدايات 1990-1900بالفترة الزمنية املمتدة بني  حددت البحثو
  .القرن وتنتهي عند العقد األخري منه وهي الفترة السابقة لتسجيل هذه األطروحة

  الدراسة على أقطار الوطن العريب، دون حتديد لعدد الشعراء أو القصائد فلكل وقد توزعت نصوص هذه 

                                         
  .مل تصادفين يف هذه الدراسة إال حالة مفدي زكرياء الذي كان يعاقب من حني آلخر بعزله يف زنزانة فردية  -  1
  .70 - 1958 -  2ـط -دار اآلداب بريوت  -ترمجة عايدة وسهيل إدريس  -عارنا يف اجلزائر  -جان بول سارتر   -  2
  ..أشعار أمحد شوقي وويل الدين يكن وعالل الفاسي وحممد العيد آل خليفة وآخرون من ذلك مثال  -  3
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تفاوت ملحوظ سواء فيما تعلق بالشـعراء أم  بافية والسياسية اليت تصنع هذا الضرب من النظم بلد ظروفه الثق
كلمـا  -مجعه بنتاجهم الشعري، ورمبا حجبت طبيعة املوضوع عين الكثري منها، والذي تبنيت رسالة تعقبه و

  .-أتيحت يل فرصة للسفر
يدة أو قطعة، بل قد خيرس السجن لسانه فقد ال جند لشاعر عاىن من ظلمة السجن وظلمه أعواما إالّ قص

فال يذكر شيئا عن معاناته هناك حىت إذا غادره انطلق إىل عوامل الفرح وإبـداعاا، ناسـيا أو متناسـيا آالم    
كما حدث للشاعر بـدوي   ن آالم وإمنا هي جمرد ذكرى عابرة،املاضي، وإن ذكرها فال تعين إحياء ما فات م

ومل يكتب عن تلك التجربة الفاجعة  وملا يكمل العشرين من عمره فأسكته اجلبل الذي صدمه مشهد السجن
  .مضي زمن طويلإالّ بعد 

ولتشعب املوضوع بني الفكري والسياسي والنفسي والفين فقد وجدتىن أحتاج إىل مناهج خمتلفـة يف  
حلديث عن جتربة احلـبس  حماولة اإلحاطة جبوانبه، منها التارخيي والوصفي يف قراءة حياة الشعراء ونضاالم وا

يف العملية اإلبداعية، كما اعتمدت املنهج االسـتقرائي   احلبسومنها النفسي يف حماولة ملتابعة أثر . عرب العصور
وأفدت من . التحليلي يف حماولة قراءة النصوص الشعرية موضوع الدراسة وحتليلها أمام شح الدراسات حوهلا

  .وصورة وانبها الفنية لغة وإيقاعااملناهج النقدية املختلفة يف دراسة ج
وكان لذلك التشعب أثره يف تنوع مراجع الدراسة بني التارخيي والقانوين والفكري والشرعي والنفسي 

مع مالحظة قلة الدراسات حول أدب السجون واختصاصها مبراحل زمنية حمددة، ولكنين أفدت منها واألديب، 
منـها  ، وكان هلا الفضل يف إنارة دروب البحث، "لعريب احلديثحبسيات الشعر ا"لوج عامل وعلى قلتها يف 

  : املطبوع ومنها املخطوط، أمهها 
  واضـح  "لــ   . 1السجون وأثرها يف اآلداب العربية من العصر اجلاهلي حىت اية العصر األموي - 

 .الصمد       
  عر األسر يف إحدى يف ش ، سجلتألمحد خمتار الربزة تاريخ ودراسة. األسر والسجن يف شعر العرب - 

  نقل إىل جامعة البنجاب بالهور ونوقش هنـاك، مث طبعتـه    البلدجامعات لبنان، ونظرا ألحداث        
 .مؤسسة علوم القرآن       

  حممد بالجي، أطروحة دكتوراه يف جـزأين، نوقشـت جبامعـة      -شعر األسر يف العصر العباسي  - 
 .1991-1990اإلنسانية، بالدار البيضاء عام  احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم       

  أطروحة دكتوراه شـفيق   -اجتاهاته وخصائصه يف ظل الدولة العباسية -الشعر من وراء القبضان  - 
  عبد الرازق حممد السعيد أبو سعده، نوقشت بكليـة اللغـة العربيـة جبامعـة القـاهرة عـام             
       1977-1978. 

                                         
  .قد تكون أطروحته للدكتـوراه  -  1
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  بسيم عبد العظيم  :وتوثيق ودراسة، أطروحة دكتوراه لـ س، مجع األسر والسجن يف األندلشعر  - 
  بقسم اللغة العربية، جامعة عني مشس وطبعت للمرة الثانية  1995نوقشت عام  ،عبد القادر إبراهيم      
 .بالقاهرة 1995مبكتبة اخلاجني عام       

اهلي إىل القرن الثامن اهلجري وقد اختصت هذه الرسائل اجلامعية بشعر األسر والسجن من العصر اجل
  .ألقت كلها الضوء على هذه التجربة الشعرية يف تلك املرحلة 
  : وهناك دراستان حاولتا اجلمع بني القدمي واحلديث مها 

  أدباء السجون لعبد العزيز احللفي قدم فيه مادة تارخيية عن شعراء وكتاب مروا بتجربة السجن ال  - 
  ملختصر حليام ولبعض املقاطع من نتاجهم األديب، خص ما يزيد من ثلثي تكاد تتجاوز العرض ا       
 .الكتاب لألدب القدمي، ومل يتجاوز احلديث منه نتاج مطلع القرن العشرين      

    وقد حنا فيه منحى سابقه ومل يكن حـظ احلبسـيات  ه، سشعراء وراء القبضان ملؤلفه حسن نعي - 
 .1كتاب مبا يف ذلك الشعر العاميقل من ثلث الأاحلديثة إالّ       

وهو بدوره جمرد عرض خمتصر حلياة الشعراء وملقاطع من شعرهم دون قراءة أو حتليل، بـل إن هـذا   
   .2العرض املوجز ال خيلو من خلط

  :اج النثري مثل نتأما الدراسات اليت خصصت للنص األديب احلديث فمنها ما اختص بدراسة ال
  ، تناول يف شطر منه األعمال الروائية العربية نتاج القمـع وأعقبـها   أدب السجون لرتيه أبو نضال - 

 .بنماذج روائية عاملية مماثلة، ويف شطره اآلخر الشهادات والسري واالعترافات العربية والعاملية       

   1993على درجة الدكتوراه عـام  حدود حرية التعبري، مارينا ستاغ، أطروحة حصلت ا الباحثة  - 
  تنـاول بالدراسـة   ، وت1995إىل العربية عام  اجامعة استوكهومل نشرت دار شرقيات ترمجته من       
  جتربة كتاب القصة والرواية يف مصر يف عهدي عبد الناصر والسادات وأغلبهم عاىن من تضـييق         
 .النظام ومر بتجربة السجن       

        .لناصرية حبث يف روايات التجربة ا -املثقف والسلطة مساح إدريس  - 

وعلى الرغم من متحور هذه الدراسات حول النص النثري إالّ أنين أفدت منها ال سيما ما تعلق بالبيئـة  
  السياسية العربية إذ مل تكن ظروف سجن الكتاب ختتلف عن الظروف اليت مر ـا شـعراء الدراسـة وإن   

  

  .اختلفت لغة تعبريمها 
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  :مثل  ختص بدراسة الشعر املصريا ما ومنها
  )1952-1882(أثر السجن والنفي يف الشعر املصري احلديث يف فتـرة االحـتالل الربيطـاين     - 

  نوقشت جبامعة األزهر، كلية اللغة العربيـة   -أطروحة ماجستري للباحث حممد حممد إبراهيم بظاظو      
 .1993بالقاهرة عام       

  راه للباحث حممد حممد حممـود  ، أطروحة دكتو1980إىل  1882الشعر يف سجون مصر من سنة  - 
 .1992الغرباوي، نوقشت جبامعة األزهر، كلية اللغة العربية بالزقازيق عام        

صفحة من الرسائل اجلامعية  40ن بتصوير أكثر م حوعلى الرغم من قوانني املكتبات املصرية اليت ال تسم
اء يف ملحق هذه األخرية من نصوص شعرية تعذر ج ال سيما ما امنهفقد أفدت . عدا املقدمة واخلامتة واملالحق

  .االت منهاو خباصة ها املتفرقة علي إدراكها يف مصادر
  : ومنها ما اختص بالشعر اجلزائري مثل 

  ، أطروحة ماجستري للباحث حممد زغينة، )1962-1954( -املعتقالت يف اجلزائر وشعر السجون  - 
 .1989نوقشت مبعهد اآلداب، باتنة،     

  ، أطروحة دكتـوراه  )1962-1830(السجون واملنايف يف اجلزائر يف فترة االحتالل الفرنسي  أدب - 
 .1993عام  -للباحث حيي الشيخ صاحل، نوقشت مبعهد اللغة واألدب العريب جبامعة اجلزائر      

النصوص الشعرية لشعراء جزائريني مل تنشـر   جهدا، ووقتا، حيث اقتبست منهما بعض يوقد وفرتا عل
  .من قبل، كما رجعت إىل ما عرضتاه من نبذ تارخيية لعدد من الشعراء كانت مثرة جهد ولقاءات مع الشعراء

  :ومنها ما تعلق بدراسة الشعر العريب احلديث مثل 
  شعر السجون السياسي يف النصف األول من القرن العشرين، أطروحة دكتوراه للباحث عبد املعطي  - 

 . جبامعة عني مشس، قسم اللغة العربية 1993ت عام صاحل عبد املعطي، نوقش     

كاملة ولكنين سجلت علـى  جمال لإلطالع عليها  -كسابقتيها من رسائل املكتبة املصرية-ومل يتح يل 
  .ما أمكن تسجيله من مادة شعريةللقاهرة امتداد زيارتني 

ولعل الدراسة الوافية . هذه الدراسات تقتصر على شعراء بلد حمدد وفترة زمنية حمدودة جل واملالحظ أن
  :الوحيدة اليت أملت مبادة شعرية غزيرة هي أطروحة دكتوراه سامل املعوش 

  شعر السجون يف األدب العريب احلديث واملعاصر، اليت حصلت عليهـا وأنـا يف آخـر مراحـل      - 
  من العودة إليها وحماولة اإلفادة منها برغم الفروقات القائمة بني نعين هذا البحث، ولكن ذلك مل مي    
 فحوت الدراسة نصوصا لشعراء مل ميروا بتجربة" شعر السجون"املنهجني، إذ مل يقيد الباحث لفظ     

ثالثة لشعراء عاشوا و ن جتارم بعد خروجهم من السجنوأخرى ملن كتبوا عومل جيربوا مرارته احلبس 
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أخرى كاملنفى واإلقامة اجلربية وهي على ما فيها من تضييق ختتلف عن جتربة السجن، وقد أغفل  جتارب
واوين والقصائد املؤرخة غالبـا واملنسـوبة إىل   دأصحاب ال 1به من الشعراء ال يستهان الباحث عددا 
 .الفكرية ةيلجوانب املضمونتناوهلم ل ؤكد اختالف الدراستني يفتوهذه مجيعا أمور . حصاد السجن

وقراءته اخلاصة للـنص  فلكل باحث وجهة نظره  يف الدراسة الفنية،هذا إىل جانب االختالف اجلذري 
 .األديب وتقنيات دراسته، بل وميكن للنص الواحد أن يقرأ قراءات شىت ومبناهج خمتلفة

  : وقد قسمت البحث إىل أربعة أبواب واثين عشرة فصال، على النحو اآليت   
 ".جدلية احلبس والسلطان واإلبداع: "  الباب األول - 

ومعانيـه ومرادفاتـه   " احلبس"خصصت الفصل األول منه لدراسة تارخيية مهدت هلا بتحديد مصطلح 
  .تها عن معىن القهر واملنع واجلرب، ويف االستعمال القرآينالعربية واليت  ال خترج يف مجل املتداولة يف املعاجم

اليت عرفها اإلنسان القدمي بأشكال خمتلفة " مكانا وطقوسا وأنظمة"قابية مث تتبعت سري هذه املؤسسة الع
والفرس والروم إىل اتمع العريب اإلسالمي من  من املصريني القدامى إىل اتمع البابلي واآلشوري إىل الصينيني

زت يف حديثي عـن  وقد ركصدر اإلسالم الذي خفتت فيه لغة احلبس إىل الوجود العثماين يف البالد العربية، 
  . السجون العربية على نزالئها من الشعراء بصورة خاصة وحرصت على مقتطفات من شعرهم نتاج السجن

ما عرفه من عنف وقسوة بـالغني جعـال   ووأشرت إىل السجن يف العصور الوسطى املظلمة يف أوروبا 
ـ  اتمع الدويل يثور  جون العقابيـة، ومل ال حتويلـها إىل   ويتحرك للمطالبة مبراعاة اجلانب اإلنساين يف الس

  .مؤسسات تربوية تعيد إدماج اآلمثني وارمني يف اتمع
بعذابـه اجلسـدي   ولكن أسيل حري كثري وسنت قوانني كثرية وظل السجن احلديث كابوسا خميفـا  

ـ  هوبعذابات جون العربيـة  النفسية احلديثة وليدة تطوره العلمي واختراعاته اجلديدة، وقد وقفت عند أشهر الس
احلديثة وأشدها بطشا بزوارها من جزائرية وفلسطينية ولبنانية ومصرية وعراقية صنع أوالها املستعمر الفرنسي 

  .واحملتل اإلسرائيلي وتبعتهما بعض األنظمة العربية ونافستهما عبقرية القمع واالستبداد
ثقف العريب بالسلطة عاملا عالقة امللدراسة " اإلبداع بني احلبس والسلطان"وخصصت الفصل الثاين منه   

وفقيها وفيلسوفا وكاتبا وشاعرا اليت كانت عالقة مواجهة وتصادم وريبة وتوجس غالبا، وقفت عند أشـهر  
ت به من رد فعل سلطوي عنيف على امتدا التاريخ العريب اإلسالمي، وإن تأرجح جو نقاط رفض املثقف وما

  هادنة، وتقلبوا يف أبواب التملق والتزلف واملديح الذي حول الشعر إىل سلعة الشعراء القدامى بني املواجهة وامل
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عادلـة  تباع بالسعر، فإن الشاعر العريب احلديث واملعاصر وقف يف اجلهة املعاكسة الرافضة وساند القضـايا ال 
  .ة والقوليةيثنيه عن مواقفه ويكفه عن نضاالته الفعليط يف صفوف النضال وكلفه ذلك غاليا دون أن واخنر

عند النقاد القدامي واحملدثني ومرتلـة  وأفضل أوقاته أما الفصل الثاين فتناولت فيه دواعي اإلبداع األديب 
احلبس بينهما، فقد اتفقوا على أمهية اخللوة اليت رمبا حققها احلبس لبعض نزالئه، وعليه ميكن اعتباره داعيا من 

العودة من احملاكم وما وتردد فيه من جلبة وضجيج نوبات العذاب دواعي اإلبداع الشعري فهو على الرغم مما ي
باألحكام اجلائرة وزغاريد وأناشيد ترافق احملكوم عليهم باإلعدام إىل املقاصـل،  يتبعها من تكبريات وليالت 

 إالّ خني  والصرارضه قوانينه ونظمه الداخلية، وما الصخب واألنيبقى فضاء للصمت الرهيب املطبق الذي تف
  .وفترات قصرية يف عمر صمته وموته الذين حتدامها الشعراء بوالدات القصائدحاالت عارضة 

 وخصصت الفصل الثالث لعرض حصاد الشعراء موضوع الدراسة من جتربـة احلـبس، يف قسـمني،    
عرضت  مث. م واألوراق وصراعه معها وحتدية هلاالتتقدمها حملة عن معاناة السجني املثقف من قوانني حظر األق

صاد الشعراء الذين حرصوا على التأريخ لقصائدهم، وحاولت استقراء ما أغفل آخرون التأريخ له باعتمـاد  حل
  .سنوات الدواوين ومالحظات الدارسني واجتهاد يف قراءة النصوص الشعرية

. بةسيات وتنظيمها يف مباحث متقاروجعلت البابني الثاين والثالث لقراءة وحتليل مضامني شعر احلب -
  .للسياسة من أثر يف ميالد هذه النصوصمنها للموضوعات السياسية ملا  كان الباب األول

تناول الفصل األول القضايا الوطنية والسياسية اليت احتلت بؤرة اهتمام الشعراء يف مقدمتها قضية احلرية 
يف سبيل األوطان الشـعراء  وحب الوطن اليت تغىن ا الشعراء وضحوا يف سبيلها بكل غالٍ وقد قرب النضال 

مآسـيهم دون أن  ووشاركوهم أفراحهم وأعيادهم من أبنا شعبهم وقضاياهم فعربوا عن قضاياهم وانشغاالم 
  .ينفصلوا عن قضايا األمة العربية واإلسالمية وقضايا اإلنسان العادلة عرب العامل

ـ  أىنفكانوا يرسلون من قعر الزنازين حبال تواصلهم مع املظلومني  انوا ، ولعـل معانـاة الشـعب    ك
مثل الثورة املصرية والثورات العراقية  الفلسطيين والثورات التحريرية عرب العامل كانت أهم شغل الشعراء آنذاك

فال اجلـدران وال   .عمال العامل وحركات الزنوج التحررية عرب العامل املتتالية وثورة التحرير اجلزائرية وكفاح
استطاعت الوقوف يف وجه ذلك التواصل اجلميل، وال أجهزة العـذاب وفنونـه    السجان وال زبانية العذاب

  .ار العاملوا إىل أبناء شعبهم وإىل كل أحراليت ما فتئ شعراء احلبسيات ميداستطاعت هدم تلك اجلسور املتينة 
لكـل  السمة البـارزة   اوتناول الفصل الثاين صورة السلطان يف احلبسيات، ألنّ القمع والطغيان صار

احلكومات املتعاقبة على العامل العريب، عثمانية وأجنبية وعربية، وألنّ السلطان كان وراء كل مآسي املشعوب 
حمنها وانكساراا الداخلية وازاماا اخلارجية فقد كان له حضوره يف قصيدة  ، فهو صانعها ومهندسالعربية

فراعنة وشاهات التاريخ البشرى من  ةأقنعة أعىت عتاكاحلة مظلمة ألبسها الشعراء  هجاءت صورواحلبس قويا، 
وقياصرة وتتر وغزاة وأشرس احليوانات املفترسة، انتقدوا مظاملهم الظاهرة وكشفوا اخلفي منها وفضحوا مـا  
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ترتب عنها من قهر وفقر وتشرد وجوع وختلف وخيانة، وعرجوا على صور أذناا اليت ال تقل عنها استبدادا 
  .وطغيانا

من اتمع مبا يناسبها من لغة كان أوهلـا  فصل الثالث فتناول حماولة الشعراء حماورة هذه الشرحية أما ال
التصعيد إىل لغة أقوى، مث  وألا تصم آذاا دائما كانت لغة التهديد والوعيد  ،الدامغة والربهان القاطعباحلجة 

يف االستبداد بالبقاء وأمام عبقريتهم  شبث أولئكتدعوة اتمع إىل الثورة عليهم، وإذا عجز الشعراء أمام هي 
  .جلأوا إىل الدعاء والرجاء حال  أخريا

اسـتجاب   ر السجني من الداخل، فإذا عاوكان الباب الثالث للموضوعات الذاتية اللصيقة حبياة الش -
الشخصية وجتارم عانام الشعراء لنداء الوطن والواجب والتزموا بالنضال يف سبيله فإن ذلك ال يعين إمهاهلم مل

  .أوالالذاتية ألن الشعر فن ذايت 

خصصت الفصل األول منه ملا جاء يف احلبسيات عن السجن من الداخل، فقد كانت مرآة كاشفة هلذه 
فجرا،  وأإال ليال رصد الشعراء حلظة املباغبة ومفاجآت الزوار الذين خيافون النور فال يطرقوم التجربة املريرة، 

بعوا الطريق الطويل والشاق واهول إليه، وصفوا أقبية السجن، جحوره، قبوره، جدرانه، نوافذه املخنوقة وتت
قوانينـه وطقوسـه، نظامـه    .. ، ظالمه، حشراته، طعامه وشرابه، ليله وارهبأسالك احلديد أنواره املختنقة

 .جي، وعربوا عن صراعهم مع كل ذلك وتطلعهم إىل العامل اخلارهتوممنوعا

وانتقلت يف الفصل الثاين إىل الطرف اآلخر احلساس يف معادلة السجن وعالقته بالشاعر أال وهو السجان 
كمـا  أعقبتها  -من فنون العذاب وأساليب مصادرة األجساد  ا، فعرضت صورهباته الذي يعترب العذاب أوىل

برد فعل الشاعر عليهم والذي لـن   مث ومن شاكلهم بصورة السجان واجلالد واملخرب والرقيب -نقلها الشعراء
يكون إالّ صربا ورفضا وحتديا، أو فخرا واعتزازا ذا السجن الذي كان ضريبة إلميان بقضية وثبـات علـى   
موقف، وختمت بضرب آخر من التحدي ورد الفعل القويل، هو زاد الشاعر ومالذه وسالحه، إنه التحـدي  

راحتـهم ويغـيظهم   به يقلق ووالقصيدة سيفا يشهره يف وجوههم يصبح القلم نابا يكشر به أين بالقصيدة، 
  .قضبام إىل فضاءات احلياة احلرةمن ينفلت وجواز سفر به " والقول ينفذ ماال تنفذ اإلبر"

ا اجلدر  واضيقه وتضييقه بصناعة عوامل أخرى جتاوزورتابة احلبس  نسيان أو جتاهلالشعراء وقد حاول 
ياة جديدة الرفاق حمع  مباألهل واألحباب ومنها صناعته ممنها تواصله .د والقواننيواحلواجز واحلراس والقيو

  .يف بعض األحيان اترس علمية بل جامعافين وإىل مدو وحتوهلم به إىل ناد أديب، وفكريداخل السجن 
 حنو مالذ اإلميان ،أخرىفإذا عجزت كل هذه األجواء عن ختفيف ثقل السجن جلأ الشاعر إىل مالذات 

  .وأبعاده الروحية السامية ومالذ الطبيعة ومالذ احللم انح أو األمل يف الغد املشرق
  مبـدخل  فكان للدراسة الفنية لشعر احلبسيات، مهـدت لـه   " شعرية احلبسيات"أما الباب الرابع  -

اركة يف معاجلتها مبا بينت فيه ضرورة التزام األديب بقضايا جمتمعة وأمته واملش" الفنية  بني واملوضوعيةاحلبسية "



-ك  

نزلق هذا احلرص ببعض الشعراء إىل اازفة بالفين يف سـبيل  وات كشفا وانتقادا وتوجيها، وإن اأوتيه من أد
كما -والثوري فكثريون هم الذين وفقوا يف اجلمع بني البعدين الفكري والفين، أو بني املنفعة واملسرة الفكري 

  .الفنيةالدراسة  قال أفالطون، فكانت نصوصهم حمور هذه
منها املعجم الشعري الذي جتاوب مع جتربة احلبس بشقيها املؤمل املتمثـل يف  تناولت يف الفصل األول 

حبقول داللية متقاربة أوهلـا حقـل الثـورة    واملشرق املتمثل يف رد الشاعر عليه كآبة احلبس وظلمه وظلمته 
  كثري، وحقل اخلراب والفراغ  والسكون القاتل الذيالوالتحدي الذي استعار له الشعراء من مظاهر الطبيعة 

  .ال متثل جتربة احلبس يف الداخل إالّ صورة مصغرة خلراب كبري صنعه  االستبداد
مـن  الزخم وكان انتصار الشعراء دائما للحقول اإلجيابية ممثلة يف قاموس األمل املشرق، فمقابل ذلك 

واسعة لألمل وتنظر الغد اجلميل، جاءت يف حقول داللية موحية ألفاظ الدمار واخلراب وتفريعاا متتد مساحة 
االنبعـاث ومـا   بالفرح والتفاؤل منها ذلك املعجم الضوئي العجيب الذي استعاره الشعراء، وحقل امليالد و

أقل ما  وإىل حقل داليل  رد فعلهم إىل مرتبة أعلى وأعىتالفرح واجلمال وميضي الشعراء يفحيمالنه من دالالت 
كن وصفه به أنه انتهاك للغة، فكأن الشعراء يردون على انتهاكات األنظمة بانتهاكات لغوية تعادهلا ورمبـا  مي

  .تفوقها
  .اليت نظرت إليها من زاوية لغوية ىل ظاهرة التناص عند بعض الشعراءإخفيفة  بالتفاتةوختمت الفصل 

لـألوزان  ولت فيها احلضور اإليقاعي وجعلت الفصل الثاين لدراسة الصورة اإليقاعية للحبسيات، تنا
الشعرية وتابعت بعض الظواهر اإليقاعية مثل ظاهرة التداخل العروضي وحاولت ربط بعضها بتجربة احلـبس  
مثل ظاهرة التقييد اليت جاءت يف صور خمتلفة حنو إسكات حرف الروي أو الترفيل أو التذييل أو كبح التـاء  

ووجـدم  ت خمتنقة تعبريا عن حال من أحوال اإلسكات اليت يعيشـوا،  املربوطة واالنتقال ا إىل هاء سك
مفضلني البياض لغة تكمل صور الرفض الكثرية اليت عودنا أحيانا يرفضون حىت هذا الصوت املسكت املقيد، 

ـ  عليها الشعراء، وقريب منها ظاهرة البتر اإليقاعي اليت متثل  ن نوعا آخر من أنواع الصمت األقوى واألبلغ م
رد الشعراء على االنتهاك املادي بانتهاك لغوي، فقد ردوا على اإلرهاق والتعب الذي يعانونـه  وكما . البوح

ا يف صـناعة  بظاهرة التدوير عروضيا أو سياقيا، وكذلك كان لظاهرة التكرار دوره ابإرهاق اآلخر ولو صوتي
أو الـرفض   لشديد أو الرغبة يف التوكيـد مله من دالالت االضطراب أو االنفعال اخصوصية احلبسيات ملا حت

  .واالحتجاج
نساين والعريب الذي ليكون الفصل الثالث للصورة الشعرية اليت ارتكز الشعراء يف بنائها على املوروث اإل

اختفوا خلفه واحتموا به ألسباب سياسية كشفوا عنها يف تصرحيام، وأدى إىل جانب ذلك وظيفته الفنيـة  
  التقريرية واملباشرة اليت طغت على جل نتاج النصف األول من القرن العشرين إىل الرمز  بإخراج احلبسيات من

  

   .واإلحياء واإلشارة 



-ل  

يف مقدمتها املوروث التارخيي بكل روافده قدميا وحديثا، عربيا وإسالميا وأعجميا واملـوروث الـديين   
واملوروث األسطوري خبوارقه اته وسريه وبطوالته املوروث الشعيب حبكايو تيةامبصادره القرآنية واإلجنيلية والتور

  .بطاله األسطورينيأو
وقد تكاملت مصادر املوروث يف رسم صورة واضحة لظروف العصر واضطراباته ومعانـاة الشـعراء   

  .أا، وأضفت على احلبسيات جوانب مجالية مميزةوالشعوب حتت وط
عريف بأبرز شعرائها الذين اكتملت عندي وختمت البحث بعرض موجز ألهم نتائج الدراسة وملحق للت

  . مادم العلمية 
  .على جزيل نعمه ذا البحث أمحد اهللا تعاىل وأشكرهويف ختام ه

كوس على رعايتـه هـذا   يوال سيعين إالّ أن أتقدم بالشكر اجلزيل ألستاذي املشرف الدكتور خلضر ع
  .ت البحث وتطيل عمرهالبحث وتعهده وصربه على ظرويف األسرية اليت كانت تأخذ من وق

وإين ألشكر كل أفراد أسريت على صربهم أيضا على هذا املنافس العجيب الذي كان يأخذين من بـني  
  .وعلى مساعدام الظاهرة واخلفية إيلأيديهم وهم يف مسيس احلاجة 

شكرا لكل من ساعدين على إجناز هذا البحث أقاربا وأصدقاء وأساتذة وطالبـا وأمنـاء مكتبـات    
  .ظفني، وكل من أمدين ولو بكلمة طيبةومو

                                                         
  .وما توفیقي إال  باهللا علیه توكلت وإلیه أنیب   
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  *الباب األول * 
 واإلبداع  جدلیة الحبس والسلطان 

  

  الحبس دراسة تاريخية: الفصل األول        

 .جدلية اإلبداع بين الحبس والسلطان: الفصل الثاني        

  .حصاد الشعراء من تجربة الحبس: الفصل الثالث  
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  *األول  الفصــل* 
  الحبس دراسة تاریخیة

 

  .اتهالحبس ومرادفتحديـد مصطلح  - 
 .الحبس في العصـور القديمـة - 
  .الحبس في العصـر الحديث - 

  
 

                                            

  

  
  

Θ Ε                                                               



 -

  . حتديد مصطلح احلبس - 
ورة آنفا، ومنه إىل تسمية النتاج األديب إذا كان األمر قد انتهى بنا إىل اختيار كلمة احلبس لألسباب املذك

الذي انبثق عن تلك التجربة باحلبسيات، فإننا ال نستطيع غض الطرف عن سائر املصطلحات األخرى املرادفة 
واملتقاطعة معها، ذلك أن الشعراء الذين مروا بتجربة احلبس قد تفننوا يف استعمال كل " حبس"لكلمة 

مواهبهم تسميات أخرى جديدة مل تكن تعرف وجودا، يف سبيل إيصال  املشتقات املمكنة ورمبا اخترعت
وهو األمر الذي يتطلب منا عودة إىل . جتارم إىل القارئ، ومن أجل التنفيس بعض الشيء من وطأة معانام

املعاجم والقواميس لتحديد كل تلك املشتركات اللفظية ملعىن واحد هو احلبس؛ من أسر وسجن وعقل وقصر 
وإن تفاوتت دالالا أو تقاربت، ولعلّ أقوى هذه املصطلحات وأكثرها ترددا يف ...وصفق وخيسوأزل 

". احلبس والسجن واألسر"املعاجم العربية وعلى ألسن الشعراء والعلماء والدارسني بل والعامة أيضا مصطلح 
ىل سائر املرادفات واملقاربات وهي اليت سنخصها بوقفة حندد فيها معانيها ودالالا املختلفة، مع اإلشارة إ

  .األخرى
  

  : 1يف املعاجم والقواميس  -
   : سـاحلب  -    

يقال "مبشتقاا املختلفة واستعماالا ذات الدالالت املتعددة واملتقاربة يف آن " س.ب.ح"وردت مادة  
حبسته حبسا، واحلُبس ما وقا يف سبيل اهللاأ، يقال فاملنع و: احلبس"، 2حبست فرس اإلمساك، وهو ضد

ضد "وهو .. 3احملبس يكون سجنا: وقال الليث.. حبس فيه،املوضع الذي ي.. احملبِس  : قال سيبويه ..التخلية
                                                

  :  املعاجم العربية املعروفة يف حتديد دالالت األلفاظ وهيمت الرجوع إىل جلّ  - 1 
  .1976 -  2ط - بريوت  - مؤسسة الرسالة  - جممل اللغة   -  ابن فارس -    
  .1981 -  3ط - القاهرة  - مكتبة اخلاجني  - مقايس اللغة  - "    "     -     

  .1994 - بريوت  - دار الفكر  - تاج العروس  - الزبيدي  -    
  .1983 - بريوت  - دار الكتاب العريب   -  احمليط –آبادي الفريوز -    

  .  1999 - بريوت  - دار الكتب العلمية   –تاج اللغة وصحاح العربية  - اجلوهري   -    
  . 1957 - ن .د - القاهرة  - احملكم واحمليط األعظم   -  ابن سيده -    
  .1978 - بريوت  - دار الفكر  - املخصص   - "    "      -    
  .1981 - بريوت  - دار الفكر   - خمتار الصحاح   - رازي ال -    
  .1997 -  1ط - دار صادر بيريوت  -  لسان العرب - ابن منظور -    
  .1409 -  2ط - إيران  - مؤسسة دار اهلجرة  - حتقيق مهدي املخزومي  -  كتاب العني–الفراهيدي  -    
  .1982 - بريوت  - دار املعرفة  - تصحيح وتعليق حممد رشيد رضا  - أساس البالغة  –الزخمشري  -    
  ."حبس" - مقايس اللغة  –ابن فارس  -   2
  ".حبس" -  تاج العروس –الزبيدي   -   3



 -

اللّص يف احلبس واحملبِسِ، واللصوص يف "، وقوهلم 2واحملبس يكون سجنا ويكون فعال كاحلبس 1"التخلية
وأن املَحبس . بس هو املنع واإلمساك وأنه ضد التخلية واإلطالق، فقد اتفقت كل املعاجم على أن احل3"احملابِسِ

أما احلبس فهو . واحملبسة اسم املكان الذي يحبس فيه وهو السجن، وأن املَحبس هو املصدر، واحلبيس السجني
  .مكل ما حبس ووقف يف سبيل اهللا، واحلبس كل ما سد به جمرى الوادي كي يشرب القوم ويسقوا ماهل
فقط باملنع ويبدو من خالل الداللة اللغوية للحبس أا ال حتمل أي معىن للتعذيب أو التنكيل وإمنا تكتفي 

احلبس ليس هو احلبس يف مكان ضيق وإمنا هو تعويق الشخص ومنعه من : " قيم اجلوزيةولذلك يقول فيه ابن 
ون من بعض معانيه ما يعرف اليوم باإلقامة فيك .4"التصرف بنفسه حيث شاء، سواء كان يف بيته أو يف املسجد

اجلربية إىل جانب اإلمساك يف مكان معني يوضع فيه احملبوس لغايات عديدة كالتأديب والتعزير وكف األذى 
  .عن الناس، وهو املعىن املعروف املرادف للحبس املتداول حاليا

للجنح "وبة أصلية مقررة وليس ببعيد عن هذا املعىن ما ذهب إليه املشرع احلديث إذ جعله عق
وال تترتب . 6اليت ال يزيد أدناها عن أربع وعشرين ساعة وال يتجاوز أقصاها الثالث سنوات 5"واملخالفات

على احلكم باحلبس عقوبات تبعية كاليت تترتب عن السجن كالعمل مثال، فيكلف به املسجون ويعفى منه 
لدالالت اللغوية احملددة وتفنن القائمون على احملابس يف ، وإن خالفت األنظمة قدميا وحديثا هذه ا7احملبوس

  .حقا يف دراستنا لبعض النصوص الشعريةالسنقف عليه  ماوهو . صنوف املضايقات والتعذيب والتنكيل
  

  : نـالسج -  
يف املعاجم العربية مبشتقاا املختلفة واستعماالا ذات الدالالت املتعددة منها " ن.ج.س"ءت مادة جا 

سـجن  "نها على سبيل املثال ال احلصر وسائر مشتقاا نذكر م" احلبس"سجن الذي اقترن يف جلها بكلمة ال
  والسـجن بالكسـر   9"يثبـت املضـروب حملّـه وحيبسـه    ...حبسـه : سجنه يسجنه سجنا 8"وهو احلبس

  
  

  .10"سـاحملب
                                                

  ".حبس" -  خمتار الصحاح –والرازي  .  3/915تاج اللغة وصحاح العربية  –اجلوهري   -   1
  ".حبس" –لسان العرب  –ابن منظور   -   2
  ".حبس" –أساس البالغة –الزخمشري   -   3
  .118  – 200عدد - مجال الدين حممد حممود  –جملة العريب، السجون بني األمس واليوم   -   4
  .اجلنح واملخالفات هي اليت يعاقب عليها باحلبس وأحيانا بغرامة مالية يقدرها الشارع وختتلف من بلد آلخر  -   5
  .647 –القاهرة  –  1990 – 2ط - العريبالقسم العام دار الفكر  -  قانون العقوبات –مأمون حممد سالمة   -   6
  النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة والتدبري االحترازي   –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –حممود جنيب حسين   -   7

  .705 – 5ط –القاهرة  –دار النهضة العربية  –       
  ".سجن" - مقاييس اللغة  - ابن فارس   -   8
  ".سجن" -  تاج العروس - الزبيدي   -   9

 ".سجن" -  القاموس احمليط - الفريوز آبادي   -   10



 -

 2"احملبسوالسجن ...1حبسه" سجنه يسجنه سجنا"وقد سجنه يسجنه أي حبسه...السجن احلبس
ختالف الوقليلة هي اإلشارات إىل مواطن ا 4"والسجن البيت الذي حيبس فيه السجني 3"السجن احلبس" و

بينها واليت نستشف من خالهلا تفريق الشارع بني عقوبيت احلبس والسجن الختالف طبيعة كل منهما 
ل شيء ومنها زيادة تدلّ على الضرب الشديد وقيل هو الصلب الشديد من ك" سجني"حيث جند كلمة 

وقد أضاف الزخمشري معىن  5"املضروب حملّه وحيبسه يثبت: " "ضرب سجني"الزخمشري يف تعريفه مادة 
جمازيا هلذه املعاين املتقاربة هو سجمبعىن إضماره وسجن اللّسان الذي أخذه من احلديث النبوي  ن اهلم

  6".ليس شيء أحق بطول سجن من لسان: "الشريف
  

واد يف جهنم وعده اخلليل بن أمحد الفراهيدي من  "سجني"ابن سيده يف حمكمه إىل أن  كما ذهب
أمساء جهنم وهو يف الوسيط موضع فيه كتاب الفجار وقد ورد عند املقريزي أن السجن هو االعتقال يف 

لكلمة  سجن  حمددولعلنا نستطيع من هذه الدالالت املتقاربة استخالص معنى  7مكان حرج ضيق
كاحلبس واملنع والشدة والصالبة والضرب وهي دالالت تنتهي بنا مجيعا إىل تصور واضح ملواصفات ذلك 
. احليز املكاين املعروف عندنا اليوم بالسجن من عزلة وشدة وحساب عسري وضرب وتنكيل ومنع وتقييد

من اإلقامة  -ما رأيناك–فالسجن هو املكان الضيق احلرج املظلم خبالف احلبس الذي تقترب بعض معانيه 
من دالالت انفراج وتيسري، ويف الشعر العريب القدمي لفتات شعرية تنعت  نهمالواملعتقل وما حياجلربية 

  :  السجن دون غريه ببعض عالمات األذى اليت يتعرض هلا املسجون كالظلمة يف قول احلاجري اإلربلي
  

  8ن عاداته الضيق؟فكيف سجن وم      كانت تضيق يب الدنيا بغيبتكم     
  

  :  وقوله أيضا يف القيد وضيق املكان
  

  .9املفرق  اهلموم يا رب شاب من       ق      ــقيد أكابده وسجن ضي
  

املهذّب له بافتقاره إىل منافذ يتسرب منها اهلواء النقي، ورمبا كان  سنومن ذلك أيضا وصف احل
  :  جدرانه وانسدادها ذلك بسبب غوره يف باطن األرض أو التفنن يف إعالء
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اأيا صحبي سنِج اخلزانلِّة خ1إىل كبدي نفحا نسيم الصبا يرسلْ      ا     ي.  
  : وما توحي به من معاين خفية كثرية" مظلوم"وقول الرياشي خمتصرا حال داخله وثاويه يف لفظة 

  .2لوممظ: ؟ إالّ قال  ما بال سجنك       ما يدخل السجن إنسان فتسأله   
فهي مقرونة يف : وهي املعاين نفسها اليت نستشعرها يف عصرنا احلايل لدى مساع كلمة سجن

األذهان بفقد احلرية وتعطيل احلركة وباخلضوع واإلذعان بل واالحتقار أحيانا واإلذالل واالمتهان الذي 
  .إنسانية قد يرتل يف بعض احلاالت إىل دركات الالّ

.  احلبس والسجن انطالقا من هذه احلقول اللغوية الداللية لأللفاظوقد فرق القانون بني لفظيت
فالسجن كما عرفه املشرع يف قانون العقوبات هو وضع احملكوم عليه يف أحد السجون العمومية وتشغيله 

وعقوبة السجن عقوبة . داخل السجن أو خارجه يف األعمال اليت تعينها احلكومة املدة احملكوم ا عليه
وليس خمالفات أو جنح، فال جيوز أن تقلّ عن الثالث سنوات وال تزيد عن مخس عشرة سنة إالّ  3جنايات

ويترتب على عقوبة السجن تبعات أمهها حالة احلرمان من ... يف احلاالت اخلاصة املنصوص عليها قانونا
  .4بعض احلقوق املدنية

  

العربية نلحظ أن مفهوم كلمة األسر ال  يف املعاجم" ر .س .أ"من خالل تتبعنا ملادة :  رـساَأل -
األول من اإلسارِ وهو القيد الذي يشد به األسري، وأما االستعمال الثاين فيتمثل يف : خيرج عن استعمالني

إىل تعميمه على ... نقل املعىن من التخصيص الذي هو القيد الذي من معانيه منع احلركة واحلد من احلرية
  5"وإن مل يشد بالقيد ذيخكل أ"عاين، ليصبح األسري كل ما يشاركه يف تلك امل

أو اإلسار  ابتعادها شيئا فشيئا عن املعىن اللغوي األول ادة املويبدو من خالل املعاجم اليت تناولت 
... وهو احلبس وهو اإلمساك: "يقول ابن فارس ،حلبس والسجناحتوهلا إىل إحدى مرادفات و، أو غريمها

وقال .... أسري: وكل حمبوس يف قد أو سجن: " وعند الزبيدي ،6"يؤسر أسريا فسمي كل أخيذ وإن مل
  األخيذ، : األسري: "ويقول الفريوز آبادي يف القاموس احمليط 7"األسري املسجون:  جماهد

  .9"كل حمبوس يف قد أو سجن أسرياألسري األخيذ، : "يف لسان العربوجاء  8"واملقيد، واملسجون
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  .1"اخلضوع املطلق لسلطان اآلمر، والعجز املطلق عن املقاومة واإلعطاء باليد" ويستتبع فعل األسر
على مراكز  -يف الغالب -ويبدو أن املعىن األول من نتاج احلياة العربية البدوية اليت مل تكن تتوفر 

ملعىن عقابية، فعوضت ذلك بالقيود لتعويق حركة األسري ومنعه من اهلرب، وذلك بتقييده، بينما يعترب ا
الثاين من نتاج التطور احلضاري وما يتبعه من تطور داليل، فبظهور الدولة واستقرار القبائل يف املدن 

  .واحلواضر بنيت السجون فعوضت جبداراا العالية وحراسها ما كان من قيود وأغالل
  : عيباألخطل الضويف الشعر العريب القدمي استعمال للفظ األسر باملعنيني، فعن املعىن األول جند قول 

  

  2أسري وأين يف الوثاق  يلَع        مـومن عجب األيام أنك حاك
  

  :وقول طهمان بن عمرو
  .3وال رجال يرمى به الرجوان     ال   ـمكب كأن مل ترى قبلي أسري 

  

  :  ىبضوقول عياش ال
  .4حجنب وأنى يف احلديد أسري       كفى حزنا يف الصدر أن عوائدي 

  

  : اجري اإلربليوقول احل
  زٍ        يف السجن أضحى ذليالـــا لعزيــوارمحت        
  .5الـــاين       أَسرا وقيدا ثقيـد يعـف وجـحلي         

  : وقول إبراهيم الصويل
فادح ي كْأنا يف أسر وأسباب ردى       وحديدل6ىنـم.  

  .ون يف األغالل والسالسل واحلديدوهي شواهد تدلّ مجيعا على أن الشعراء كانوا أسرى يرسف
أما املعىن الثاين حيث يتخذ األسر معىن احلبس والسجن ومرادفاما فنذكر قول أيب سعيد األلوسي 

  ) :األسر واإلطالق(ئيتني الضديتني الذي استعمل الثنا
  .7وأبيت مأسورا وفرحة ذكركم         عندي تعادل فرحة اإلطالق   
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  : ني األسر واإلطالق يف قولهوكذلك مجع أبو نواس ب
  اـارى         وكنت أنا املخلى والطليقـفأقسم لو تكونون األس

  .1أطيق خالصكم أو ال أطيقا           إذن جلهدت فوق اجلهد حىت 
: فاإلطالق عند الشاعرين هو العيش خارج السجن وإن أورد له ابن منظور معىن آخر فقال

  .2"ري قيد وال كبلوحبسوه يف السجن طلقا أي بغ"
أما يف  3، األسري هو العدو احملارب لإلسالم الذي سقط يف يد املسلمني: " ويف االصطالح الفقهي

االصطالح احلديث فإن كلمة األسر ال جتد هلا مكانا ورمبا عوضتها مصطلحات أخرى كاحلبيس واملعتقل 
   .ال يف املعجم اللغوي العريب احلديثمل يعد هلا استعم ةشأا شأن مصطلحات أخرى كثري... والسجني

  

  : الـاالعتق -
  

راعه وشدمها مجيعا يف ه مع ذعتقله ثىن وظيفاعقل البعري يعقله عقال وعقله و" جاء يف لسان العرب
مرض  : قال األصمعي .متسكا:  لسانه لَقَعتاو"...قاللك احلبل هو العراع وكذلك الناقة وذوسط الذ

 عقَّلهتو عقَّلهو .حبس وعقله عن حاجته يعقله:  واعتقل... مل يقدر على الكالمفالن فاعتقل لسانه إذا 
سعد ويقال عقل  قال أبو .لقُالرباط الذي يعقل به ومجعه ع :والعقال ...وعقل البعري. حبسه:  واعتقله

  .4 ...وكل عقل رفْع ...فالن فالنا وعكله إذا أقامه على إحدى رجليه
عتقال هو التقييد بطريقة معينة بواسطة العقال أما الداللة االصطالحية له فهي كما فاملعىن اللغوي لال

ورآها البعض مرادفة لنوع حمدد من احلبس واإليقاف هو ما ميكن . رآها ابن منظور مرادفة للحبس
 أنفذ:  وحد ثين موسى بن مصلح قال" تسميته باحلبس االحتياطي، ورد يف كتاب املكافأة وحسن العقىب

اعتقلْهم مبعزل عن " : عشرة رجال من التجار وقال - كاتب أمحد بن طولون-مهاجر  بن نِسح إيل
ت سفتسلمت منه قوما تشهد هلم القلوب بالفضل فآن املسجونني حىت أعرضهم يف غد على األمري

ىت السالمة  غالبة على خواطرهم حووظلوا ليلتهم يتحدثون ويتناشدون ... همهتم وفسحت رجاء وحش
فمن خالل هذا النص نلحظ عزل املعتقل عمن سواه  5"بن طولون أمر بتخليتهماحوا فلما عرضوا على بأص

شد أو إذالل  من السجناء ونفهم أيضا أنه مبعىن احلبس املؤقت الذي يسبق البينة واليقني فال يرافقه إسار أو
  ...طاملا مل يثبت عليه جرم أو خمالفة

                                                
  . 449 -2003- 1423 – 1ط  –لبنان  –دار الكتاب العريب  –حتقيق أمحد عبد ايد الغزايل  - ديوان أيب نواس -   1
  ".طلق" - لسان العرب  - ابن منظور   -   2
  .1/22 –شعر األسر يف العصر العباسي  –حممد البالجي  -   3
  ".عقل" - لسان العرب  - ابن منظور  -   4
  –كلية اللغة العربية  –جامعة األزهر  –راه ودكت. 1980- 1882سنة  منالشعر يف سجون مصر  –الغرباوي  حممد حممود -   5

  . 4 -  1992- 1413  –قسم األدب والنقد  –الزقازيق        



 -

ة معتقل يف القانون احلديث فأََشد وطأة من السجني واحملبوس ذالك أما االستعمال احلديث لكلم
أما يعلمان جرمهما وحكم احملكمة عليهما ومدة بقائهما بينما جيد املعتقل نفسه مسلوب احلرية دون 
حكم حمكمة، إذ يرجع أمره إىل وزير الداخلية وحالة األمن العام يف الدولة وهو ما يعرف حبالة الطوارىء 

  .وخماوفهم الالمنتهية 1القائمني على األمن وتقديرام الجتهاداتخلاضعة ا
  

  : رىـات أخـمرادف  -
: ، وقال الشيباين2"حبسه:  وأزله يأزله أزال. احلبس:  األزل:  جاء يف لسان العرب" : األزل     

اخلليل بن أمحد وقال  3."حبست يف املرعى:  وأزلت اإلبل. أزلت املاشية والقوم أزالً ضيقت عليهم
األزل شدة الزمان، يقال هم يف أزلٍ من العيش والسنة، وأزلٍ من شدائد البلوى، أزلت : " الفراهيدي

واألزل الشدة، وضيق العيش والسنة والشدائد . 4"الفرس أزال، قصرت حبله مث أرسلته يف املرعى
  .5والبلوى

واحلبس الذي فيه شيء من اللني وبعض  يبدو أن من معاين األزل الضيق والشدة عموما، تقدممما 
احلرية من خالل املعىن اللغوي نفسه ففي أزل الفرس تقصري للحبل مث إرسال يف املرعى، فهي مقيدة 

الشواهد الشعرية اليت  ولكنها تستطيع احلركة يف مرعاها واألكل والقيام بكل الوظائف األخرى، ولكن
السجني من صور التضييق واإليالم املادي واملعنوي، من ذلك بني أيدينا تؤكد احلبس من جهة وما يلقاه 

  :  قول جحدر اللّص
  أزال ومينع منهم الزوار   سجن يالقى أهله من خوفه             
  .6يغشون مقطرة كأن عمودها           عنق يعرق حلمها اجلزار    

ق يدخل فيها أرجل هي الفلق وهي خشبة فيها حزوق، كل حزق على قدر سعة السا"واملقطرة 
احملبوس، مشتق من قطار اإلبل، ألن احملبوسني فيها على قطار واحد مضموم بعضهم إىل بعض، أرجلهم يف 

  .7"ة مفلوقة على قدر سعة سوقهمبيحزوق خش
قطّر اللّصوص يف : "ورمبا دلت املقطرة على اختصاصها باللصوص أمثال جحدر، يقول الزخمشري

  .8"املقطرة
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وأصفقوا على كذا أي :  ومعناه احلبس أو النفي والتغريب، يقول ابن منظور : اقـاإلصف -
  .1"ويقال صفقهم من بلد إىل بلد أي أخرجهم منه قهرا وذال... أطبقوا عليه

فالصفق هو الضرب الذي "ورمبا دلت على مرافقة القهر لالصفاق الذي من معانيه اللغوية الضرب 
  .2"يسمع له صوت

  

هو احلبس كما جاء يف لسان العرب وكذلك قصارك وقصاراك، وهو من القصر  : رـالقص -
أي " حور مقصورات يف اخليام"ومنه قوله عز وجلّ . معىن القصر احلبس ألنك إذا بلغت الغاية حبستك

حىت : "...  ومن داللة لفظ القصر على احلبس قول أمحد بن علي بن املأمون 3،حمبوسات يف خيام من الدر
  .4"وقصر القضاة وغريهم، وأنا يف اجلملة، وبقيت إحدى عشرة سنة مقصورا... د باهللاويل املستنج

  

كان لبعض امللوك حبس مساه دمياسا ... إذا اشتد : دمس الظالم: " قال ابن منظور : اسـالدمي -      
رض دمسا دمسته يف األ: وقد قال أبو زيد... السجن :  واملدمس... والدمياس سجن احلجاج... لظلمته

فالدمياس يتميز عن غريه من احملابس والسجون بكونه حفريا حتت األرض إىل . 5"إذا دفنته حيا كان أو ميتا
  حد تشبيهه بالقرب وأنه مظلم ال يدخله النور مطلقا، وقد كان للحجاج بن يوسف دمياس ربما مجع فيه بني 

  يقي مقيميه واقٍ من حر الشمس أو املطر، وال  اخلاصيتني وإن اشتهر عند جلّ املؤرخني بسجن مفتوح ال
  .6حيفظه شيء من الربد

  
  

- س وهو سجن ... التذليل:  والتخييس... ذلّ:  خاس: جاء يف اللّسان : سـاملخيومنه املخي
واملخيس السجن ألنه خييس احملبوسني وهو موضع التذليل، وبه مسي سجن : ه قال ابن سيد. كان بالعراق

وإبل .. 7يسا، وقيل هو سجن بالكوفة بناه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، رضوان اهللا عليهاحلجاج خم
يف موضع ففسد وتغري  وخاس الشيء خييس خيسا إذا أبقي 8سرحتحمبسة للنحر أو للقسم ال : خميسه

  .9كاجلوز والتمر اخلائس واللحم وحنوه
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  .59 -  1995- 1415 -  1ط - والنشر والتوزيع      
  ."يسخ" –لسان العرب  - ابن منظور  -   7
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ذي يلقاه نزيل املخيس والشد بالقيد أو غريه كما ويف التخييس أيضا جيتمع معىن األذى واهلوان ال
دلّ على ذلك فعل ختييس اإلبل وحبسها للنحر، ويفهم من املعىن اللّغوي الذي أورده اخلليل عن بقاء 

طول املكث يف اخليس ورمبا انتهى األمر بصاحبه إىل الوفاة ملا يف احلبوس من  هالشيء يف موضع حىت يفسد
  .يهة خبيثة وحشرات وهوامائح كروقذارة وظالم ور

  

جعجعت "ويف العني  1"احلبس: احملبس، واجلعجعة: اجلعجاع"جاء يف اللسان  : اعـاجلعج -  
، وورد يف القاموس أن اجلعجاع هو املوضع الضيق اخلشن، واجلعجاع 2"حبسته يف جملس سوء: بالرجل

  .3"احلبس والقعود على غري طمأنينة
ن معان أخرى قريبة مما يعانيه السجني، فاجلعجعة هي التضييق على وقد محلت هذه الكلمة يف اللسا

الغرمي يف املطالبة وهي التشريد بالقوم وهي اإلزعاج وكل هذه املعاين من مالزمات نزيل اجلعجاع يف كثري 
  .من األحوال

  

عاين األسري، يقال لألسري عنا يعنو وعين يعين إذا نشب يف اإلسار، وال:  العاين : اءـالعن -  
وجئت إليك . وهي تعنوا عنوا } َوَعَنْت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقیُّوِم { :  - Υ- ال اهللا ـق. اخلاضع املتذلّل

  .4القهر:  والعنوة. أي خاضعا كاألسري املرن بذنوبه:  عانيا
ا وعودو أطعموا اجلائع و  العاين افكو "والعناء هو احلبس يف شدة وذلّ، ومنه احلديث الشريف 

  .6عين فيهم فالن أسريا أي أقام فيهم على إساره واحتبس:  أي األسري، يقال 5"املرضى 
  : يقول على بن اجلهم

  .وإطالق عان بات والبؤس فادحه        ةومن مهم الفتيان تفريج كرب     
  

  :ويقول أبو إسحاق الصايب
  .7هــجانب ومعتقلٍ عان وقد عز     ه   ـورب طليقٍ أطلق الذلُّ رقَّ     

  

كانت هذه أغلب االستعماالت اللغوية للحبس والسجن ومرادفاما ودالالا املختلفة واليت إن 
  وممارستهم  ،ا تدلّ على معرفة العرب لدور عقابية عديدة خيتلف كل منها عن اآلخردلت على شيء فإمن
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. ذي عرفه اتمع العريبألساليب عقابية شىت، وتدل من جهة أخرى على مدى االضطراب السياسي ال
دقيقة الداللة على أنواع حمددة من ديث أغلب االستعماالت اللفظية وإن سقطت من القاموس العريب احل

السجون حبيث ميكن التفريق بينها من خالل تسمياا ومل يبق منها غري احلبس والسجن واملعتقل فإن 
القتصادي يف إضافة دالالت جديدة وابتكار أساليب لت قائمة ورمبا ساهم التطور احلضاري واامعانيها ماز

  .جديدة يف تعذيب السجني مل يكن هلا وجود يف اتمعات السابقة
  
  

   : رمي ـرآن الكـيف الق -
مل يتخذ القرآن الكرمي السجن عقوبة ألية جرمية من جرائم احلدود والقصاص، ومل ينص عليها 

فاته إمنا جاء يف إطار قصصي لبعض دلقرآن من لفظ السجن ومراأساسا يف التشريع العقايب، وما ورد يف ا
األنبياء، وهو إما واقع فعلي كما حصل ليوسف عليه السالم، وإما ديد صادر من طاغية إىل رسول كما 

  .1حصل من ديد فرعون ملوسى عليه السالم بالسجن
  : قات خمتلفةفقد عرض هلا القرآن الكرمي يف ستة مواضع باشتقا" سجن"فأما مادة 

ولقد ھمت بھ وھّم بھا لوال أن رأى برھان رّبھ كذلك لنصرف عنھ  {:  يسجن - 
َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِمیَصُھ ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَیا  الفحشاء إنھ من عبادنا المخلصینالسوء و

  .2} ِلَك ُسوًءا ِإلَّا َأْن ُیْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِلیٌمَسیَِّدَھا َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد ِبَأْھ
  

- َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفیِھ َوَلَقْد َراَودتُُّھ َعْن َنْفِسِھ َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن  {:  ليسجنن
  .3 }َلْم َیْفَعْل َما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكوَن ِمَن الصَّاِغِریَن

  
  

  .4} ُثمَّ َبَدا َلُھْم ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا اْلآَیاِت َلَیْسُجُننَُّھ َحتَّى ِحیٍن  { : ليسجننه -
َقاَل َربِّ السِّْجُن  { : - Υ-وردت يف مخسة مواضع من سورة يوسف، منها قوله :  السجن -

َسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمْن السِّْجِن َوَجاَء َوَقْد َأْح {:  هـوقول. 5} َِأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْیھ
  .6}...ِبُكْم ِمْن اْلَبْدِو

  يقدم مثال الشخصية العفيفة األمينة، فيؤثر دخول السجن على معصية ربه   -υ-وجند يوسف 
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، } َِلْیھَربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإ {بارتكاب الفاحشة، ويناجيه يف تضرع وخشوع، 
الصابرة على قضائه، فهو مل يتلهف  ، كما يقدم لنا أيضا مثال الشخصية الناضجة املطمئنة الواثقة بنصر اهللا

ملغادرة السجن ملا جاءه رسول امللك يبلغه رغبة سيده يف أن يراه، ومل تأخذه الفرحة بالفرج دون توكيد 
ببها ظلما ومل يقترفها قبل مطالبته برفع ما ترتب عنها الرباءة، فيقف مطالبا أوال برفع التهمة اليت سجن بس

وهي صور  .1وهو السجن، ويرفض اخلروج منه من باب اإلعفاء امللكي حىت تربأ ساحته من التهمة الظاملة
ومما يروى عنه أنه  ،قد حنتاج إليها يف معاجلتنا ألثر السجن يف نفوس بعض الشعراء وكيف تعاملوا معه

هذه منازل البلوى، وقبور األحياء، وجتربة األصدقاء، ومشاتة " :  لى باب السجنعليه السالم كتب ع
  .2"األعداء

اتََّخْذَت  َقاَل َلِئْن {:  -υ-فقد جاء السجن ديدا من فرعون ملوسى   -υ-أما يف قصة موسى 
 َكلَّ ا ِإنَّ ِكَت ابَ   { ار عن كتاب الفج -Υ-ال ـوق . 3}  ِإَلھًَا َغْیِري َلَأْجَعَلنََّك ِم ْن اْلَمْس ُجوِنینَ  

  .4} الُفجَّاِر َلِفي ِسجِّیٍن، َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّیٌن، ِكَتاٌب َمْرُقوٌم
  

ويبدو أن ذكر السجن يف القصص القرآين جاء من باب سرد الوقائع التارخيية اليت يستفاد منها أن 
 بدليل قول امرأة العزيز " التعذيب"من السجن كان موجودا يف تلك العصور، وأنه عقوبة أساسية ولكنه أقل 

والسجن وإن كان أسلم العقوبات فقد تأول "وجاء يف تبصرة احلكام . } ِإلَّا َأْن ُیْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِلیٌم {
قرنه مع  - Ι-أن السجن من العقوبات البليغة ألنه  } ِإلَّا َأْن ُیْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِلیٌم {: بعضهم قوله تعاىل

 {: االنطالق من السجن إحسانا إليه يف قوله -الصالة والسالم-عذاب األليم، وقد عد يوسف عليه ال
  .5} َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمْن السِّْجِن

  

هذا عن كلمة السجن وداللتها القرآنية، وال شك أن السجن الطويل عذاب، وقد حكى اهللا تعاىل عن 
   .6}  َلَأْجَعَلنََّك ِمْن اْلَمْسُجوِنیَن { :  قولهفرعون إذ وعد موسى به ب

  

فجاءت يف مخسة مواطن حتمل مجيعها الداللة السابقة املشار إليها يف تناولنا مصطلح " أسر"أما مادة 
:  ثالث مرات بصيغة اجلمع، األسر، واملراد ا من يقع من غري املسلمني أسريا بني أيديهم، أو العكس 
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  : ولهـوق. 1 }َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُكوَن َلُھ َأْسَرى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اْلَأْرِض َما { :  هولـيف ق" أسرى"
  .2} ُقْل ِلَمْن ِفي َأْیِدیُكْم ِمْن اْلَأْسَرى النَِّبيُّ َأیَُّھا َیا {

  

  .3 } ُكْمَوِإْن َیْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُھْم َوُھَو ُمَحرٌَّم َعَلْی {:  )مجع اجلمع(وأسارى 
  

  .4} َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّھ ِمْسِكیًنا َوَیِتیًما َوَأِسیًرا {  :  ومرة يف حالة االفْراد
  

َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِھْم الرُّْعَب َفِریًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن   {اءت يف صيغة فعلية مرة واحدة وج
  .5} َفِریًقا

  

  

َتْحِبُسوَنُھَما ِمْن َبْعِد الصََّلاِة  { :  - Υ-مرتني األوىل يف قوله فوردت " حبس"أما مادة 
ِإنَّا ِإًذا  َفُیْقِسَماِن ِباللَِّھ ِإْن اْرَتْبُتْم َلا َنْشَتِري ِبِھ َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوَلا َنْكُتُم َشَھاَدَة اللَِّھ

سان بعد الصالة أو صالة بضرا وصية امليت قبل وفاته، حيوهي يف الشاهدين اللذين ح. 6} َلِمْن اْلآِثِمیَن
  .7العصر، فيؤديان شهادما أمام مجهور املصلني، فإن بدت منهما ريبة حلفا باهللا أما صادقان

   8توقفوما لإلدالء بشهادما واحللف بعد الصالة لكونه أعظم وأكثر لتجمع الناس" حتسبوما"ومعىن 
  

  

 9} َوَلِئْن َأخَّْرَنا َعْنُھْم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة َلَیُقوُلنَّ َما َیْحِبُسُھ {:  عاىلوالثانية يف قوله ت
فالقرآن مل  احلبس يف اآليات ليس معناه احلبس اإلصالحي الذي يدور يف فلك العقوبة، وإمنا هو مبعىن اإليقافو

  .ينص عليه يف جمال العقوبات اجلزائية
  

َواللَّاِتي َیْأِتیَن  {: يف قوله تعاىل " اإلمساك"القرآن ألفاظ قريبة من احلبس منها  وردت يفوقد 
 اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِھُدوا َعَلْیِھنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم َفِإْن َشِھُدوا َفَأْمِسُكوُھنَّ ِفي اْلُبُیوِت

اإلمساك يف البيوت يف بداية  ، فقد كانت عقوبة10} اللَُّھ َلُھنَّ َسِبیًلا َحتَّى َیَتَوفَّاُھنَّ اْلَمْوُت َأْو َیْجَعَل
اإلسالم حكما على املرأة اليت ثبت زناها بالبينة العادلة، فال متكن من اخلروج منه ألن فيه قطعا لسبيل االتصال 

احملصنني، فاإلمساك يف املطلق الذي هو أحد عوامل الوقوع يف الفاحشة، مث تغري احلكم وحل حمله اجللد لغري 
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البيوت مل يكن سجنا مبعناه العام، مث إن عقوبة اجللد حلّت حملّه فلم يعد حكما معموال به، فقد كان األمر 
َوَلا ُتْمِسُكوُھنَّ ِضَراًرا  {  - Υ- ومنها قوله . 1} َیْجَعَل اللَُّھ َلُھنَّ َسِبیًلا {باإلمساك مؤقتا حىت 

  وا إىل املطلقات أي ال ترجع .2} ِلَتْعَتُدوا

  .3اللوايت قاربن انقضاء عدن ضراراً لتطويل حبسهن ومنعهن من الزواج من آخرين
ِإنََّما َجَزاُء  {: وأشار القرآن الكرمي إىل صورة عقابية قريبة من السجن واألسر هي النفي يف قوله تعاىل

َأْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن ِفي اْل
فاملراد بالنفي هاهنا إخراج املعين من بلده إىل  .4} َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُینَفْوا ِمْن اْلَأْرِض

، والذي عليه مجهور بلد آخر فيسجن فيه، فقد رأى بعض العلماء أن السجني يف حكم املنفي يف األرض
العلماء أن النفي يف اآلية الكرمية على ظاهره، فاملراد بنفي احملارب املفسد أن خيرج من بلده إىل بلد آخر 
فيسجن فيه إىل أن تظهر توبته، ألن التغريب عن األوطان نوع من العقوبة وبه جاءت الشريعة يف عقوبات 

  .5الزىن
 6 }َوَجَعْلَنا َجَھنََّم ِلْلَكاِفِریَن َحِصیًرا { :  يف قوله تعاىلكما جاءت يف القرآن الكرمي لفظة حصري

  .7أي مستقرا وسجنا ال حميد هلم عنه
من كل ما تقدم يتضح لنا أن القرآن الكرمي مل ينص على عقوبة السجن يف إطار اجلزاءات العقابية 

ه واعتماده أداة لا عن معرفة األمم السابقة املعروفة، وما ورد فيه إمنا جاء يف إطار قصصي لبعض األنبياء، إخبار
  .من أدوات الردع وحفظ النظام، ولكنه نص على عقوبة النفي لشرحية معينة إىل أن تظهر توبتها

  

  : مؤسسة السجن عرب العصور  -
السجن عقوبة معروفة ضاربة يف القدم، عرفه اإلنسان منذ أن استوطن األرض وبدأ يف عمراا، ولكن 

م هذه العقوبة وأساليب تنفيذها ووسائلها هي اليت عرفت اتساعاً وتطورا مع اتساع احلضارة وتكون طرق تنظي
انتزعت فكرة إنشاء السجون من صميم احلياة االجتماعية "اتمعات، تبعا لتغري الظروف واألفكار، 

د اختذت األمم السالفة قف. 8"ومالبساا ونشأت مع األجيال ظاهرة خاضعة لطبيعة االجتماع وفلسفة احلياة
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سجونا لتهذيب من شذّ عن قوانينها املرسومة أو حاول املساس بأمنها وأمن مواطنيها، وكان لكل أمة نظامها 
  ث املكان وخباياه وإدارته الداخلية وأدوات التعذيب، ومن حيث نوع العقوبات ياخلاص يف سجوا من ح

  

  .املفروضة على كل مذنب حبسب جنايته
داة واألساليب يف تطور مستمر إىل يومنا هذا، حيث تطلعنا املنظمات واهليآت الدولية يوميا وظلت األ

بإضافات وتعديالت جديدة دف أساسا إىل االرتقاء ذه املؤسسة الردعية العقابية إىل أقصى ما ميكن من 
خروجه، وهي مجيعاً أمور درجات بناء الفرد وإصالحه وتربيته والتفكري فيما ميكن أن يقدمه للمجتمع بعد 

خترج عن طبقة املثقفني الذين هم غالبا ما يكونون من سجناء الرأي، ال ذنب هلم إالّ أن قالوا كلمتهم أو 
  .اختذوا موقفهم مما حوهلم

  

   : عند املصريني القدامى -
رادة إ عنعرفت مصر القدمية نظام السجون، وحكى القرآن الكرمي أن عقوبة السجن كانت ملن خيرج 

يف قضية األلوهية، وبعد أن ساق له  -υ-فرعون ولو تعلق األمر بالعقيدة أو الرأي، فقد ناقش فرعون موسى 
النيب ما عنده من الشواهد واآلثار الدالة على وحدانية اهللا و أعجزه وأفحمه، هدده يف األخري بالسجن مثوى 

ويف أحد سجون . 1} َغْیِري َلَأْجَعَلنََّك ِمْن اْلَمْسُجوِنیَنَلِئْن اتََّخْذَت ِإَلھًَا  {:  إن اختذ إهلا غريه فقال
  .بغري ذنب جناه -υ-مصر نزل سيدنا يوسف 

وإن اختذ الفراعنة السجن وسيلة عقابية ردعية فإن ما ينبغي اإلشارة إليه أن هذه املؤسسة يف عهدهم مل 
لسجن مل يكن انفراديا، وكان يباح فيه تكن بالغة القسوة فقد روت اآليات يف سورة يوسف ما دلّ على أن ا

السجن رؤياه  2اجتماع املسجونني وجلوسهم للحديث بعضهم مع بعض، فقد روى كل واحد من صاحيب
مث عبر هلما رؤيامها، وأوصى أحدمها وكان ، نظرمها إىل وجود اهللا ووحدانيته ،  فوعظهما ولفت-υ-ليوسف 

  .3حلاكم ولكنه نسي وصية يوسف لهعلى موعد قريب من اإلفراج أن يذكره عند ا
  

يوجد باجليزة، وكان من األعياد   -υ-وتروي كتب التاريخ أن السجن الذي سجن به يوسف 
  .4الكربى عند النصارى مبصر عيد اخلروج إىل سجن يوسف باجليزة، سرعان ما اختذه املسلمون أيضا عيدا
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بوصري من أرض مصر وأعمال اجليزة يف أول وهو ب: " وقد حدد ياقوت احلموي موقع هذا السجن بدقة
سجن فيها املدة اليت ذكر أا سبع سنني، وكان الوحي يرتل عليه فيه، وسطح .... الصعيد من ناحية مصر

  .1"السجن معروف بإجابة الدعاء، وأهل تلك النواحي يعرفونه ويقصدونه بالزيارة
معلومة كما يستفاد ذلك من احلوار الذي وكان السجناء يف مصر يتمتعون بوجبات غذائية يف أوقات 

َقاَل َلا َیْأِتیُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِھ ِإلَّا  { : ورفيقي السجن ملّا سأاله أن يعبر هلما الرؤيا -υ-دار بني يوسف 
  .2} َنبَّْأُتُكَما ِبَتْأِویِلِھ َقْبَل َأْن َیْأِتَیُكَما

  عذيب، فقد كان املصريون يلجأون إىل التعذيب يف بعض وهذا ال يعين أن السجون املصرية مل تعرف الت
  

األحيان حلمل ارم على االعتراف، وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب الشائعة، وكانوا يلجأون يف بعض 
األحيان إىل جذع أنف املذنب أو صلم أذنه أو قطع يده أو لسانه، وأحيانا يلجأون إىل نفيه إىل أقاليم املناجم 

عدامه أو إحراقه مصلوبا، ومن أشد ضروب العقاب عندهم حتنيط املذنب حيا، أما ارمون من علية القوم أو إ
  .3فكانوا يتجنبون اإلعدام علنا بأن يسمح هلم بقتل أنفسهم بأيديهم كما تفعل طبقة الساموراي يف اليابان

  

  : عند اليونان والرومان -
شىت، فكانت العقوبات املعتادة عندمها هي استصفاء األموال  عرف اليونان والرومان أساليب عقابية

والنفي والتهجري والقتل والسجن الذي يستخدم للحبس االحتياطي، وكان العديد من املتهمني يعتقلون يف 
  .4بيوم اخلاصة أو يودعون حتت حراسة اخلواص

يسها بامللك الرابع لروما اليت ارتبط تأس) memertimes(ومن األماكن العقابية عندهم املطامري 
وهو قاعة ) trilianum(، وأضاف إليها سرقيوس توليوس جزءاً حتت األرض يسمى Mamers املعروف بـ

بال باب وال نافذة، ال يدخل إليها إالّ من نقب دائري يف السقف، ويف هذه األماكن كان يعدم بعض السجناء 
  .5الرمسيني

  .واملطامري" املطبق" مثلجون عرفها اتمع العريب وهي تعادل ما أشرنا إليه سابقا من س
كما اختذ اليونان والرومان مقالع احلجارة والرخام سجونا، ففيها حبس األثينيون بعد هزميتهم يف 

وقد عرف اتمع اليوناين نظاما حمكما وقوانني دقيقة، . صقلية، مث حبس فيها بعد ذلك الرومانيون أنفسهم
هم حماكمة ختضع لقوانني مسطرة، من ذلك ما حدث لسقراط الذي حكم عليه باملوت فكانوا حياكمون املت

إلفساده الشباب بسفسطته، وكان أصحابه وتالميذه يزورونه يف السجن قبل تنفيذ احلكم فيتحدثون معه يف 
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ا أقريطون تني خالدتني نقلهما أفالطون يف حماوراته مهر، وقد أبدع سقراط يف سجنه حماو1أمور عقلية وفلسفية
  .2)يف النفس(وفيدون ) يف الواجب(

  

  : نـعند الصينيي -
  

ما فقد كانت حكومة الصني خري حكومات العامل على اإلطالق إذا كانت خري احلكومات هي أقلها ظل
إذ مل يشهد التاريخ حكومة قط كانت يف حكمها أطول عهدا وأقل سيطرة  -كما يرى ذلك ول ديورانت–

ن رأى البعض أا مل تعرف ما ميكن تسميته باملؤسسة العقابية اليت يوضع فيها املذنب إىل وإ.3من تلك احلكومة
ومتد عليها قنطرة من حناس تالمس اجلمر حىت تسخن، ويؤتى  ،رون حفرة واسعة متأل باجلمرففهم حي ، حني

نطرة، ورمبا عجز فألقى بنفسه باملذنب فيؤمر بالعبور عليها حافيا، فرمبا حتملت قدماه النحاس احملترق فاجتاز الق
وتوحي القصة املشهورة عن االمرباطور الصيين احلكيم ناى دزونج يف تقليل اجلرائم  .4يف احلفرة ليموت مشويا

مبعرفتهم هلذه املؤسسة العقابية شأن كثري من األمم ااورة هلم، يروى أنه زار يوما سجون منطقة شاجنان فرأى 
ا حكم عليهم باإلعدام فأرسلهم حلرث األرض مكتفيا منهم بوعد شرفهم أن يعودوا فيها مائتني وتسعني سجين

، كما عرف اتمع الصيين طائفة 5إىل سجنهم، فلما عادوا مجيعا بلغ من سروره أن أمر باإلفراج عنهم مجيعا
ة وخالف الرأي من األعراف والعادات القدمية اليت دد الفرد بالطرد من البالد إذا خرج عن أخالق اجلماع

  .6العام الذي كان قويا
  

  : نـعند العراقيي -
وجود السجن كمؤسسة عقابية يف العراق ولكنهم أمجعوا على وجود نظام إىل مل يشر الدارسون 

قطع أو إتالف أحد أجزاء اجلسم، وهو "تشريعي خاص يقيم العقاب على مبدأ قانون القصاص أو املثلة وهي 
  .7والقصاص العادل يف كثري من الشرائع القدمية ، ات البدنية املخلفة لعاهاتاجلزاء العادي لالعتداء

  

وقد كان البابليون حيبسون أسراهم حبسا غري طويل املدى ألم يلقون م يف اجلب مع األسود اليت 
  .تتغذّى عليهم
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اجلماهري  وامتاز اآلشوريون بالقسوة العسكرية، فكانت العقوبات عندهم تتراوح بني العرض على
ع األنف وصلم األذنني واإلخصاء وقطع اللسان ومسل العينني وقطع ذْواألشغال الشاقة واجللد بالسياط وج

  .1بإجالس األسري على خازوق وقطع يديه ورجليه الرأس واخلزق
  

  
  :  رسـعند الفُ -

اء من أخبار فارس عرفت بالد فارس سجونا كثرية، ومل يرد يف املصادر العربية ذكر حلضارة أمة كما ج
لقرا جغرافيا وملسامهة الفرس أنفسهم يف كل جماالت العلوم واملعارف، فكثرية هي السجون الفارسية الواردة 

  : كسرى أبرويز، نذكر منها على سبيل املثال) آلخر ملوكهم(الذكر وهي يف الغالب 
  

  .2عليه فبقي فيه حىت ماتسجن خانقني وخانقون، وفيه حبس كسرى النعمان بن املنذر ملا غضب  -
  ألنه : حبس ساباط، وهو موضع باملدائن معروف، وذكره األعشي يف معرض ذكره النعمان بن املنذر -

  

  : كان يظن أن كسرى سجن فيه النعمان وقتله فيه
  .3فذاك وما أجنى من املوت ربه            بساباط حىت مات وهو حمزرق

  

  .4 عداس النمريى وسجل أبوه احلارث أبياتا يذكره فيهاوفيه حبس عداس بن أيب:  حبس كسرى -
هر احلكيم وقيده باحلديد موكان لكسرى أنوشريوان بيت كالقرب ظلمة وضيقا حبس فيه وزيره بزرك -

وألبسه اخلشن من الصوف، وأمر أن ال يزال على قرصني خبزا وشعريا وكف ملح جريش ودورق ماء، وأن 
  .6أن أغلب حبوس الفرس أقيمت حتت األرض إىل أمحد خمتار الربزة ذهبوي. 5حتصى ألفاظه فتنقل إليه

  

وقد عرف الفرس أصنافا من أساليب التعذيب ال ختتلف عما عرفته األمم املعاصرة هلم، أهوا اجللد يليه 
انة الوسم بالنار أو تشويه األعضاء أو بتر بعضها أو مسل األعني أو السجن أو اإلعدام الذي يأيت عقابا خلي

الوطن أو هتك العرض أو اللواط أو القتل أو حرق املوتى أو دفنهم سرا أو االعتداء على حرمة القصر امللكي 
وكان املذنب يف أغلب هذه احلاالت يعدم إما بإرغامه على جترع السم أو حزقه ... أو االتصال بأحد  سراريه

  .7ما دون الرأس أو رمجه باحلجارة أو دفن اجلسم إىل... أو صلبه أو شنقه
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وقبضت على "ال سيما للخونة: ورد يف نقش بيهستون على لسان دارا ما يصور وحشية العذاب وقسوته
فراقارتش وجيء به إيل، فجدعت أنفه، وصلمت أذنيه، وقطعت لسانه، وفقأت عينيه وأبقيته يف بالطي مقيدا 

إن دلّ هذا على شيء فإمنا يدل على عراقة األنظمة . 1"باألغالل يراه الناس كلّهم، مث صلبته بعدئذ يف إكباتانا
  .العقابية الفارسية وامتالكها زمام األمور يف سبيل  احلفاظ على استمرار اململكة

  
  

  :  عند العرب -
بسون السجني حيثما مل تكن للجاهليني سجون خمصوصة هلذا الغرض وإمنا كانوا حي: يف اجلاهلية -

شخص معروف عنده مكان للحبس، من ذلك أسر األهثم لـ عبد يغوث يف تيسر يف دار أو خيمة أو عند 
  : مرتل زوجة األهثم، فأنشد عبد يغوث يف ذلك شعرا منه قوله

  .2وتضحك مين شيخة عبشمية         كأن مل تر قبلي أسريا ميانيا 
  
  
  

  فإم كانوا إذا ، نظرا لظروف احلياة االجتماعية اليت كانت حتياها القبائل العربية من حلّ وترحالو
  

تربأ منه القبيلة على ت أحد أفراد القبيلة غرم بدفع شيء من املال أو األنعام، أو يبعد مدة زمنية معينة، أوأذنب 
  .اإلطالق
أبو "من طيء أسرا الشاعر  رجلَينِأما األسر فكان معروفا لدى عرب اجلاهلية، جاء يف األغاين أن  

ملا بلغه شعره عتقه أجز ناصيته ووفاشتراه منهما جبري بن أوس بن حارثة " الفسادحرب "يف " الطمحان القيين
  :  الذي مطلعه

  .3ومل يلق ما القيت قبلي عاشقوارق         ـأرقت وآبتين اهلموم الط
رجال " األزد"أسروا الشنفرى ومل يزل عندهم حىت أسر " بين شبابة"كما أشار كارل بروكلمان إىل أن 

  .4بة ففدوه بهابمن بين ش
ومكث عندهم زمنا فلما رآهم مرة يشربون " جويرة بن بدر الدارمي" الشاعر "قبيلة ربيعة"وأسرت 

  : أنشد
  ة         كما صاب ماء املزن يف البلد احمللـــلعلّهم أن ميطروين بنعم 
  .عجل وقد تبتين احلسىن سراة بين  ة         ـزلّ فقد ينعش اهللا الفىت بعد  

  . 1مسعوا هذه األبيات أطلقوا سراحهفلما 
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دوا أنفسهم بالعمل على أسر السادة أو الوجهاء فيساومون عليهم بالثمن الذي يكون غاليا هورمبا أج
  .أو باملقايضة

هذا عن البادية أما احلواضر فعرفت ضربا من السجون مهيأة خصيصا لغرض العقاب كما هي احلال 
  .2فوا بعض القوانني املنظمة للحياة، ويف بعض احلواضر مثل مكة واليمنعند املناذرة والغساسنة الذين عر

ويف األخبار ذكر لسجون عديدة اختذها النعمان بن املنذر وردت بأمساء متعددة قد تكون مسميات 
لسجن واحد وقد تكون مجيعا عرفت وجودا حقيقيا وآوت بني جنبيها من آوت، من أشهرها حبس اختذه 

و احملبوس والذي كان خمصصا للسجن املؤبد أو ملن يراد قتله، فالثوي ه" ةيالثو"ة عرف بـبالقرب من احلري
  .3طول اإلقامة ومنه قوهلم ثوى مبعىن هلك داللة علىرب ويف ذلك الرجل قُ واألسري وثوى

، وقد عرف سجن الثوية قبل النعمان بن املنذر إذ بناه تبع، وكان إذا حبس فيه إنسانٌ ثوى فيه أبدا
  : يقول عدي بن زيد العبادي

  .4ات        وصبحن العباد وهن شيبـوبنت لدى الثوية ملجم
 الصّنني"وأورد صاحب األغاين أن عديا بن زيد العبادي قد سجنه ابن عمه امللك النعمان يف سجن 

  : على سبيل املثالوالصنني بلد كان بظاهر الكوفة من منازل املنذر، وفيه قال عدي روائع أشعاره، من ذلك 
  
  

  يـاقـشديد وث أنين موثق   اه        ـــأبلغا عامرا وأبلغ أخ
  ىـيالق رس واملرء كلّ شيء اـــيف حديد القسطاس يرقبين احل

  القــخ وثياب منضحات  ول         ـيف حديد مضاعف وغل
  اقــمشت رىب حبيب لودنا ــــــولقد ساءين زيارة ذي ق

  اقـاألعن إىل    وإشناقها دىــــــاألي يفساءه ما بنا تبين 
  .5ال يؤايت العناق من يف الوثاق د           عيـب غري   فاذهيب يا أميم

  

  :  الـوق
  

     6وغال والبيان لدى الطبيب دا           ـأحظّى كان سلسلة وقي
  

قد يكون هو " املنذرسجن النعمان بن "وأشار صاحب األغاين إىل سجن مل يسمه وإمنا نسبه إىل صاحبه 
" عكب"أو غريه، حبس فيه املنخل اليشكري، قيل أنه امه بإمرأته املتجردة فدفعه إىل صاحب سجنه " الثوية"
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الذي ظل يعذبه حىت قتله، وقبل وفاته قال أبياتا يذكر فيها ما القاه من عكب ويدعو قومه إىل األخذ بثأره 
  :منه

كُوإن مل تثأروا يل من عفال أَ             برويتا أبدام اـصدي  
  .1ويطعن بالصميلة يف قفيا        د     ـيطوق يب عكب يف مع

  

  .2م597كان ذلك سنة ووقيل أنه دفنه حيا، وقيل أنه أغرقه، 
  
  

ويبدو أن عنترة بن شداد كان  ،3ةفوالقطقاطة موضع بالكو" القطقاطة"كما كان البن املنذر سجن 
  : ن النعمان بن املنذر وجنا منها بأعجوبة خلدها يف شعرهنزيال بأحد سجو

  
  

  من األهوال يف أرض العراق لة ما أالقي              يترى علمت عب
  ي              وجار علي يف طلب الصداقـطغاين بالريا واملكر عم

  .4وعدت إليه أحجل يف وثاقيوريده بالسيف حزرا              قطعت
  :، وأنشد شعرا يذكر فيه ديار قومه، منه قوله5حبس يف سجن املنذر بن ماء السماء وقيل أن عنترة

  ويا خيل فابكي فارسا كان يلتقي       صدور املنايا يف غبار املعامع
  . 6ة       وقيد ثقيل من قيود التوابعـــفأمسى بعيدا يف غرام وذلّ

شق الذي حبس فيه عمر بن جفنة الغساين وقد اختذ الغساسنة أيضا أماكن للحبس نذكر منها سجن دم
وقد افتدى بنو عبد مشس سعيدا بن العاص وظل هشام يف " هشام بن سعيد العامري"و" سعيد بن العاص"

  .7حمبسه إىل أن مات
أمر عامله على البحرين أن حيبس فيه  ، بن هند ووغري بعيد عن احلرية كان يف البحرين سجن لعمر

  : بد، ومما قاله فيهالفىت الشاعر طرفة بن الع
  ضــين اليوم يا خولة أو غضي              فقد نزلت حدباء حمكمة العاعتزليأال 

  .8ي              ومل أعطكم بالطوع مايل وال عرضيـأبا منذر كانت غرورا صحيفت
  .أرسل عمرو بن هند رجال من تغلب فقتله بينهما وملا أىب عامل البحرين قتل طرفة لصلة قرابة
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وذلك بربط احملبوس . وكان السادة يف مكة يعاقبون املخالفني واخلارجني على الطاعة حببسهم يف بيوم
  .1بالسالسل أحيانا، ولكن سجوم يف األغلب مل تكن حمصنة

أما اليمن فعرفت السجون مند أمد موغل يف التاريخ، روى املسعودي أن امللك الفارسي كيكاوس سار 
فأسره وحبسه يف أضيق حمبس، ومكث فيه " مشّر بن فريقس"رج  إليه ملك اليمن حينها جبيشه إىل اليمن فخ

أربع سنني حىت أنقذه رستم بعد معركة قتل فيها مشّر وأعاد كيكاوس إىل ملكه، ومعه سعدي ابنة ملك اليمن 
ال يالع امللوك واألقوقد كانت سجون العربية اجلنوبية يف ق"اليت عشقته وأحسنت إليه ومن معه خفية من أبيها 

وبني املساجني عدد من املعارضني ... واألذواء ويف املباين العامة احملصنة، حيث يودع السجني يف أماكن منيعة
على السلطة القائمة، يبقون يف سجوم مادام احلكام غري راضني عنهم، وقد ميوت  للحكام والثوار واملشاغبني

  . ليمن سجن هو حصن العقاب الذي سجن فيه ولدا عنتره العبسيوكان با. 2"بعض منهم وهم يف سجوم
وكثريا ما طال " وكان من عادة العرب أن يستعيضوا بالنفي عن السجن ملا فيه من خفة املؤونة عليهم

، وهي جزيرة يف البحر كانت العرب يف اجلاهلية تنفي "اخللعاء الذين كثريا ما تكون وجهتهم بلدة خضوضى
  .3إليها خلعاءها

  

  : يف صدر اإلسالم واخلالفة -
  

تستند العقوبات يف اتمع اإلسالمي إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية واجتهاد الفقهاء، فتقوم على مبدأ 
القصاص تبعا لنوع اجلرم، وتنفذ السلطة القصاص ويكون بأمر منها عند ثبوت اإلدانة وغالبا ما يكون فوريا، 

جن قليلة، وربما أجلأت إليه ضرورة حىت يستبان أمر املتهم، ورمبا كان احلبس ولذلك كانت احلاجة إىل الس
  .ملرتكب خمالفة مل تضع الشريعة هلا حداً 4عقوبة تعزير

يف املدينة،  نجمل يكن له سجن وال سجن أحداً، وذكر آخرون أنه سρ - -ذهب فريق إىل أن الرسول 
- أتيت النبي :  الـماجه عن اهلرماسي بن حبيب عن أبيه، ق روى أبو داود وابن"جاء يف اخلطط املقريزية 

ρ - الرسول ... بغرمي يل، فقال يل ألزمه مث مر-ρ - ما فعل أسريك يا أخا بين متيم؟:  يب آخر النهار، فقال .
  .5حمبس معد حلبس اخلصومله ومل يكن   - ρ- وهذا كان هو احلبس على عهد النيب 
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كان بني أناس من أهل احلجاز قتال يف بعض ما يكون بني :  سن قالعن احل... وعن احلسن بن سفيان
 - ρ-وذكر بعضهم أن رجال قتل عبده متعمدا فجلده النيب ... فأمر حببسهم -ρ- الناس فتقاضوا إىل النيب 

  .1مائة جلدة ونفاه سنة
وإمنا  سجن حيبس فيه املخالفني، -ρ- من هذه األخبار ومن غريها ننتهي إىل أنه مل يكن للرسول 

كان يالزم  يرمبا حيبس يف البيت أو يف سارية املسجد حىت أن املدعو،  كانت على أيامه عقوبة تعويق املذنب
2احملبوس لئال يفر.  

احلبس الشرعي ليس : " بكر الصديق، يقول املاوردي وومل تشر األخبار إىل أي سجن اختذه خليفته أب
عه من التصرف بنفسه سواء كان يف بيت أو مسجد وكان هو يف مكان ضيق وإمنا هو تعويق الشخص ومن

وهذا كان هو احلبس على عهد ... أسريا - ρ-يتوىل نفس اخلصم أو وكيله عليه مالزمته ، وهلذا مساه النيب 
  .أو املذنبني 3"حلبس اخلصوم ادعوأيب بكر ومل يكن احلبس مρ - -رسول اهللا 

بن اخلطاب ومصرت األمصار وكثر الناس ازدادت احلاجة وملا اتسعت الدولة اإلسالمية يف عهد عمر 
ومما يروى عنه أنه ... 4الصنوان بن أمية مبكة لذلك الغرضإىل مكان حلبس بعض ارمني، فابتاع عمر دار 

إين : " ال يزاد السارق يف القطع على قطع يده ورجله، وإن سرق بعد ذلك استودع السجن، وقال: " الـق
  .5"الّ أدع له يدا يستنجي ا ويتوضأ ا للصالةألستحي من اهللا أ

  
  

وكان عمر بن اخلطاب يستعني باآلبار املهجورة حلبس األشخاص، مثل احلطيئة الذي حبس يف بئر 
  : مظلمة فقال يف ذلك

  

  .6ألقيت كاسبهم يف قعر مظلمة           فأغفر عليك سالم اهللا يا عمر
  

ألشخاص الذين نفاهم عمر بن اخلطاب، منهم أبو ذؤيب وذكر ابن حجر العسقالين جمموعة من ا
  .7ونصر بن حجام وجعدة السلمى وأمية بن يزيد األسدي بسبب التخنث واحتكار الطعام

  

  اخلمر مرارا فلم ينته، فنفاه إىل جزيرة و حمجن الثقفي الذي عاقبه عمر علىومن الشعراء املخضرمني أب
بسه فكان ينشد وهو يسمع سعد بن أيب وقاص، فكتب إليه عمر بأمره حب التحق جبند و هرب يف طريقه إليها

  :بأخبار القتال
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  اـترك مشدودا علي وثاقيأو   كفى حزنا أن تردي اخليل بالقنا       
 م املناديا    وغُلّقت        إذا قمت عناين احلديدمصاريع من دوين تص  

  .اـلئن فرجت أالّ أزور احلواني  ده        ـوهللا عهد ال أخيس بعه... 
  

وقد سأل امرأة سعد أن تفك وثاقه وبه فرس زوجها يقاتل به املشركني ويعود إىل سجنه ففعلت، 
  .1فقاتل فأبلى بالء حسنا مث عاد إىل حبسه، وكتب سعد إىل عمر بقصته فعفا عنه

  

  يروى أنه  . وطلحة وعبد الرمحن القضاء عليا وكان عثمان بن عفان يقضي بني الناس، وكان يشاور يف
  

ذيئًا كثري بوهو الشاعر ضابئ بن احلارث الربمجي الذي كان . 2حبس رجال وطئت فرسه صبيا فقتلته، مث أطلقه
ولكن مدة ،  الشر، وقد حبسه عثمان أكثر من مرة هلجائه وإفحاشه وظلمه الناس، ومات يف سجن عثمان

لت اإلشارة إىل اسم السجن أو موضعه، وأشارت إىل سجون اختذها العقوبة مل حتدد كما أن الروايات أغف
  .3من ذلك سجن الوليد بن عقبة خارج الكوفة، وسجن مصر وغريمها. عمال عثمان يف األمصار

  

هجا عثمان بن عفان ألنه أعطى مروان بن احلكم أكثر مما "ويروى أن الشاعر عبد الرمحن بن حنبل 
جبل خبيرب فقال يناشد عليا " القموص"هجاء فأمر عثمان حببسه يف حصن وكان " إفريقية"يستحق من يفء 

  :  ويصف حاله هناك
  

  دهــأبا حسن غال شديدا أكاب         أشكو ال إىل الناس ما عدا    إىل اهللا
  .قُتلت، فمن للحق إن مات ناشده          ة  ـأمان أإن قلت حقا أو نشدت 

  .4فكلم فيه علي عثمان فأطلق سراحه
أما علي بن أيب طالب فقد تولّى اخلالفة يف جو مكهرب باالضطرابات والشكوك والفوضى بعد مقتل 

وحادثة التحكيم مما يوحي أن فترة حكمه ) هـ37(عثمان بن عفان وما تبعه من موقعة اجلمل، وموقعة صفني 
إذ بعثه إىل   -ρ- الرسول  ال بد أن يكون فيها مكان خمصص للعقاب، وقد توىل علي القضاء شابا يف عهد
  .عليهم أشكلت اليمن قاضيا، وكثرياً ما رجع إليه اخللفاء الراشدون الذين سبقوه إىل اخلالفة يف أمور

  

تقطع يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد : ذكر عبد اهللا بن سلمة أن عليا كان يقول يف السارق
من قصب وكان متهالك " بنافع"سجنا عرف  وقد عرفت الكوفة على عهد اإلمام علي. 5استودع السجن
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وقد مر بنا أن املخيس هو السجن الذي يذل " املخيس"البناء فكان املسجونون يهربون منه، فهدمه علي وبىن 
  : ا باب كبري كما جاء على لسان اإلمام نفسه يف وصفهوكان املخيس عايل اجلدران منيعا ذاملسجونني، 

  مكيسا أما تراىن كيسا 
  اـت بعد نافع خميسبني

  . 1كيسا بابا كبريا وأمينا 
  

وكانت لإلمام علي عناية خاصة باملسجونني، فإذا حبس رجال وكان له مال أنفق عليه من ماله، فإن مل 
  .2"حيس عنهم شره وينفق عليه من بيت ماهلم: "ني وقاله مال أنفق عليه من بيت مال املسلميكن ل

  ي كلّف شرحيا بأعمال القضاء، فأدان رجال تربطه به صلة قرىب بسبب ونظرا لكثرة مشاغل اإلمام عل
  

وحكم . 3أنا مل أحبسك ولكن احلق حبسك: أحتبسين؟ فأجابه: دين عليه فحبسه، ومر به شريح يوما فقال
شريح على ابنه باحلبس ألنه كفل رجال ومل يدفع عنه، فلّما قام من جملسه أرسل إىل احملبوس فرشا وغطاء 

 اوقد ورد أن أمري املؤمنني علي.ادة، مما يدلّ على أنه كان يسمح للمحبوس مبا يتدثر به وينام عليه ويتوسدهووس
هو أول من أجرى على أهل السجون ما يقوم يف طعامهم وأدمهم وكسوم شتاء وصيفا، وذلك بالعراق، مث 

  .4فعله معاوية بالشام ومن جاء بعده
  

  :ويـيف العصر األم -
  خلصومة السياسية تزداد يوما بعد يوم السيما عندما تبينت للناس مالمح احلكم الوراثي، وقد كانت ا

  

  حىت أصبح القتل والسجن والعذاب أمرا "نكل بنو أمية باهلامشيني والعلويني وبكل معارض لسياستهم، 
  

وهذا يعين أن السجون . 5"وقد ابتلي الناس بأمراء قساة كانوا يتلذذون بتعذيب األسرى واملعتقلني... مألوفا
عددا " بالعصر الذهيب للسجون"الدارسني  بعضاملشرعة الستقبال هؤالء املعارضني كثرية كثرم، حىت أمساه 

فقد كانت . 6وانتشارا وإحكاما وتنوعا، ويقال أن معاوية بن أيب سفيان هو أول من وضع السجن واحلرس
ونظرا لكثرة . هم أسباب هذه الكثرة الكاثرة من السجون والسجناءالصراعات السياسية والقبلية واملذهبية من أ

فإننا  ، وكثرة نزالء سجوم وسجون عامليهم يف كل أحناء الدولة األموية املترامية األطراف، "خلفاء بين أمية
  .في باإلشارات املوجزة ملؤسسام العقابية املمتدة عرب أطراف اخلالفةتنك
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ة من دهاة العرب إالّ أن الشدة غلبت عليه يف تعامله مع اخلصمني اللدودين فعلى الرغم من كون معاوي
له، فكان نصيب معظم اخلوارج القتل وقلّة هم الذين سجنوا، وكان نصيب جل العلويني احلبس الذي نادرا ما 

ألغالل، ينتهي بالقتل، ويف عهده تعرض املساجني إىل أنواع من العذاب خمتلفة من ضرب وتعذيب باحلديد وا
  .1ورمبا دفن أحدهم حيا

وقفا على املعارضني للسلطة حىت من األسرة األموية " يزيد"وكذلك كانت حال السجن أيام ابنه 
  .2نفسها

أما يف عهد هشام بن عبد امللك فكانت السجون تغص بالرتالء منهم من دخلوه بسبب الضرائب اليت 
  سرة املروانية نفسها بسبب خالف حول والية العهد، كانوا يعجزون عن أدائها، ومنهم من حبس من األ

  

  .3خاصة ومنهم أيضا املعارضون من اخلوارج والشيعة
أما الوليد بن يزيد بن عبد امللك فلجأ إىل جانب حبس معارضيه إىل طريقة غريبة يف عقاب من ختلف 

  .4"ىخبالد القسر"عن الدفع وذلك ببيعه بالثمن الباهظ إىل ألد أعدائه كما فعل 
 فإذا جئنا إىل والة بين أمية وعماهلم فإن أحدا مل يتفنن يف السجون وبنائها كما فعل احلجاج بن  

الذي نسبت إليه سجون كثرية، وكان سفاكا سفاحا باتفاق معظم املؤرخني، وكان له يف   5يوسف الثقفي
صربا فوجدهم مائة وعشرين ألفا، أحصى بعضهم من قتلهم . القتل والتعذيب غرائب مل يعرف التاريخ هلا مثيال

ومات احلجاج ويف حبسه مخسون ألف رجل وثالثون ألف امرأة، وكان حيبس النساء والرجال يف موضع 
واحد، ومل يكن للحبس ستر يستر الناس من حر أو برد أو مطر، ورمبا استتر أحدهم بيده من الشمس، فريميه 

عندما تويف مائة ألف وأربعة عشر ألف رجل وعشرون ألف احلرس باحلجارة، ويف رواية أنه وجد يف حبسه 
  .6امرأة

املاء الوسخ (وكان املسجونون يقرنون بالسالسل، يقومون معا أو يقعدون معا، ويسقون الزعاف 
ويطعمون الشعري املخلوط بالرماد، ليس للمسجون املقيد منهم إالّ جملسه، فيه يأكل ويصلي وينام ) القاتل

يكن هلذا العدد الضخم جرائم عوقب عليها وسجن بسببها، روى األصمعي أم وجدوا ومل .... 7ويتغوط
  .8ثالثة وثالثني ألفا من األبرياء مل جيب على واحد منهم قتل وال صلب

  

                                                
  . 43  –السجون و أثرها يف اآلداب العربية   –واضح الصمد   -  1
  .45  –املرجع نفسه   -  2
  .50 -السابقاملرجع   -  3
  .52-51 -  املرجع نفسه -  4
  .  554،  3/547 -  1988-1408 - 2ط -بريوت  -دار الكتب العلميةتاريخ الطربي  -الطربي : سريته يف  :   - 5 
  53 -السجون و أثرها يف اآلداب العربية  -واضح الصمد - 6 
  . 62-53-املرجع نفسه  - 7 
  .5/46 –العقد الفريد  –ابن عبد ربه  - 8 



 -

اللّص الذي أخاف السبيل بأرض اليمن " جحدر العكلى"ومن نزالء سجنه على سبيل املثال ال احلصر 
ال  إن الوقت"وروى اجلاحظ أن رجال قال للحجاج وقد أطال يف خطبة اجلمعة  حينا إىل أن أظفر به احلجاج،
  .1"هسبينتظرك، والرب ال يعذرك، فح

واملالحظ أن الرواة بالغوا كثريا يف تصوير قسوة احلجاج وبطشه وبأسه الشديد، وبالغوا يف تعداد قتاله 
رأة، فأي اجلرائم اقترفنها حىت أودعن وسجنائه، إذ ال يعقل أن توجد يف سجنه بعد موته ثالثني ألف ام

السجن؟ كما ال يعقل أال تكون له إمكانية إقامة سجن للرجال وآخر للنساء وال ميكن أن يرضى خليفة أموي 
حببس الرجال والنساء يف موضع واحد، وال يعقل أيضا أن يترك احلجاج مائة وعشرين ألف سجني ينتظرون 

وحنن نعلم سرعة غضبه وميله إىل احلسم والقطع حىت قبل  -أشرنا سابقاكما –املوت احملتوم وميوتون صربا 
  .التثبت

  

  :ومن السجون الكثرية اليت نسبت إىل احلجاج نذكر 
  .من تركة اإلمام عليوهو سجن له مبدينة الكوفة " املخيس" -

  

  : سجن فيه جحدر اللّص، وحممد بن القاسم الذي أنشد فيه:  سجن واسط -
  والـاحلديد مكبال مغل نهوبأرضها              ر واسط بفلئن ثويت 

  .2ا              ولرب قرن قد تركت قتيالـفلرب فتية فارس قد رعته
  

يقال دمسته يف ... فهو سرب حتت األرض مبثابة القرب"سجن للحجاج مسي كذلك لظلمته :  الدمياس -
ذكر شاهدا من شهادات العصر األموي على بطش احلجاج ويكفي أن ن.3"األرض إذا دفنته حيا كان أو ميتا

  :  يقول...أبياتا للفرزدق يصور فيها ما يثريه احلجاج من رعب يف القلوب وخرس يف األلسن
 وأسكت منهم كل من كان ينطق وا          ـإذا ما بدا احلجاج للناس أطرق

  رقــق يشوآخر منهم ظلّ بالري      ة    ــــفما هو إال بائل من خماف
  .4قـأو ملقل سجِهفما الناس إالّ م      ومغربا     وطارت عقول الناس شرقا 

  

هذا وقد توسع بنو أمية يف بناء السجون، فلم تكن حاضرة ختلو من سجن أو أكثر، ففي اليمامة جند 
  : سجونا عديدة ال سجنا واحدا، منها

  .5فيه حجر اليمامة، وكان عطار اللّص من الذين حبسوا -
  : سجن دوار وهو سجن باليمامة ذكره السمهري عندما سجن فيه، فقال -
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 اار        ا  ــــكانت منازلنا اليت كن1شىت فألّف بيننا دو.  
  .سجن اخلضراء، واخلضراء موضع باليمامة -
رماد جحدر طعامه املخلوط بال ومن سجون البصرة سجن املخيس الذي سبقت اإلشارة إليه، فقد ذاق 

  :وامللح وأشار إىل انعكاس ذلك عليه، فقال
  اريـأقط حملة سودت بيضاء دونكم           :  أقول للصحب يف البيضاء
  .2دا           لدى اخلروج كمنتاشٍ من النارـــكأن ساكنها من قعرها أب

  

  .وسجن مالك بن املنذر بن اجلارود وكان الفرزدق من الذين سجنوا فيه
  وكان دارا لعبد اهللا بن سباع حولت إىل سجن، وسجن آخر حبس " ابن سباع"جند سجن  ويف املدينة

  

  .3فيه معاوية بن عادية الفزاري وهدبة بن اخلشرم
  

وهناك سجون كثرية مل تذكر بأمسائها وإمنا نسبت إىل أصحاا مثل سجن خالد بن عبد اهللا القسري، 
  : الذي وصفه الفرزدق أنه ظلمتا ليل معا

  .4وظلماء حتت األرض قد خضت هوهلا          وليل لكون الطيلساين أدعجا.. .
  

وثانيهما بالشام عندما صار وسجن عمر بن عبد العزيز ورمبا مها سجناه أحدمها باملدينة ملا كان واليا 
  .ومن سجون دمشق سجن مروان، وسجن مرج عذراء، وهو على أميال من دمشقخليفة ، 

  

  ، كان لعبد اهللا بن الزبري مث أصبح للحجاج، وحبس فيه عبد اهللا ابن الزبري "عارم" وجند يف مكة سجن
  

  : ، فقال كثري عزة يف ذلك"حممد بن احلنفية"
  .5بل العائذُ املظلوم يف سجن عارمذٌ            تحدثُ من القيِت أنك عائ

  

  :  كما حبس فيه ابن الزبري ابنه محزة فقال الشاعر يف ذلك
  ارمـــواحلامل الثقل عن الغه             ـجئت نّ الندى واد إذا إ

  .6ارمــمكبلٌ يف السجن من عه             ـوالفاعل املعروف يف قوم
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بن  دومن سجون بين أمية سجن العقيق يف بالد أرض بين عقيل حبس فيه أمريها عقبة بن شريك يزي
  .1الطثرية لديون لزمته

  

مسرية اثنان ومخسون فرسخا وهي بلدة يف اليمن، بينها وبني مكة " تبالة"مة سجن وعرفت أرض ا
  .2مثانية أيام، حبس فيه مصعب بن عمرو لقتله ابن الدمينة

  

  : وكان يف الطائف سجن حبس فيه بعض األعراب، فقال شعرا يف ذلك منه
  .3لعتل موثقفأنى اهتدت تسري وأنى ختلّصت              إيلّ وباب السجن با

  

كما اختذ األمويون إىل جانب السجن وسيلة عقابية أخرى هي النفي الذي اختذته شعوب كثرية، فقد 
كانوا يغربون بعض املغضوب عليهم إىل أماكن معينة خمصصة هلذا الغرض، تقع إما يف البر أو يف البحر، 

  ، 4"بلدة ضيقة حرجة حارة"وا عليه، وهي يف حبر اليمن، نفى إليه بنو أمية من سخط" دهلك"أشهرها جزيرة 
يذهب يب إىل دهلك؟ إمنا يذهب إىل دهلك : "وممن نفي إليها يزيد بن املهلب بن أيب صفرة الذي قال فيها

  .5"بالفاسق املريب
  

اخلليفة من بالد اليمن أيضا، قرب دهلك نفى إليها " بيش"ومن املنايف اليت عرفت أيام األمويني جزيرة 
  .6"األحوص"عبد العزيز الشاعر املستهتر املاجن عمر بن 

  

ونفى حكام بين أمية إىل أماكن بعيدة عن شبه اجلزيرة العربية مثل السند اليت غرب إليها احلجاج بن 
  ، وخراسان اليت نفى إليها حيي بن يعمر وقتادة بن دعامة وحممد بن إسحاق 7يوسف معاوية بن قرة

  

  .8اجلمحي وعراك بن مالكوعبد الرمحن بن عبد اهللا 
  

أما عبد اهللا بن الزبري فقد اختذ من الطائف منفى، فغرب إليه أبا العباس األعمى، ونفى عن املدينة من 
  : بقي من بين أمية إىل الشام، منهم أبو قطيفة الذي سجل قصيدة يف احلنني إىل األوطان، منها

  امــاد أنــا أكر فمـاب             وزفيــأقطع الليل كلّه باكتئ
  قصدها األحالم حنو قومي إذ فرقت بيننا الدا              ر وحادت عن 
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  .1ر وحرب يشيب فيها الغالمــــــهالد   خشيةً أن يصيبهم عنت          
  

ومن الواضح من خالل تتبعنا لرتالء سجون بين أمية أن عقوبة احلبس ال حتدد بفترة زمنية معينة لكل 
يزج بالسجني هناك ويترك األمر ملزاج أصحاب السجن والوالة واخللفاء واألمراء، ولظروف جرم وإمنا 

املساجني أنفسهم، فقد يتحدر سجني من أسرة عريقة تبذل يف سبيل خروجه أمواالً ووساطات شىت، وربما 
عظم  أعجب صاحب سجن بفصاحة  أحدهم عند مدحه أو اشتكى إليه حاله وحال أسرته فأطلق سراحه على

  .جرمه، وأبقى من ال جرم هلم ينتظرون األجل وميوتون يف احلبس صربا
  

  :  اسيـالعصر العب -
  

إذا عد العصر األموي عصرا ذهبيا للسجون كما أشرنا سابقا وهو الذي مل يتعد القرن من الزمان فإننا 
 ام جمتمع واع و متطلع حبكمتارخيية متتد على مساحة مخسة قرون و نيفا و أم يف العصر العباسي أمام مرحلة

التطور الذي مشل دولتهم واملدنية اليت عمت أرجاءها، ولكن أمام سلطان شديد أبسط ما ميكن أن يقال عنه 
النظم الساسانية حبذافريها مبا يف ذلك احلكم وعالقة احلاكم بالرعية، فأخذ العباسيون  -أول األمر - أنه استعار
سلطان اهللا يف "أم أصحاب حق إهلي يف احلكم، فهم  - الساسانيني على شاكلة-وعي الناس يلقون يف 

وأحاطوا أنفسهم باحلجاب واحلراس، خمتفني عن أعني الناس، ومل يعد العرب يدخلون على اخلليفة إذا  2"أرضه
دخل  أرادوا كما كانوا يفعلون أيام بين أمية وقبلها، إذ ال بد هلم من املرور على احلجاب واستئذام، فإذا

أحدهم على اخلليفة مل ينفرد به وإمنا يدخل وكبري حجابه يف جانب وكبري حرسه املعروف باسم اجلالّد يف 
  .اجلانب اآلخر، والسيف دائما أمامه، فمن غضب عليه أطاح برأسه

أدوات : إننا بإزاء حكم استبدادي أشد ما يكون االستبداد، حكم ال حساب فيه للرعية، فهم جمرد
ني بالوالة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب الشرطة واحملتس حاكم صاحب كل أمر وسلطان يويلمسخرة لل

على النحو الذي كان حيكم به آل ساسان "بإزاء حكم فردي مستبد و، 3ويعزهلم مجيعا حبسب مشيئته وهواه
، وذا 5)اأي دار" (وسنظام استبدادي كان مألوفا عند الفرس منذ أيام داري"وصفه نيكلسون بأنه  4"من قبل

نسجوا حول أنفسهم وعرشهم هالة من القدسية والرهبة باحلجاب واجلالّد وغريمها من احلوائل األخرى  بينهم 
  .وبني الرعية اليت مل تعد تلقى اخلليفة إالّ بشق األنفس
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سمي أيام يكان كما أدخلوا نظام الوزارة ألول مرة يف التاريخ اإلسالمي تأسيا بالنظام الفارسي وقد 
  .1األمويني الوزير كاتبا أو مشريا، ويعد أبو سلمة اخلالل أول وزير ألول خليفة عباسي

  

القوة "ورمبا كانت هذه مظاهر املرحلة األوىل من اخلالفة العباسية اليت أمساها أحد الدارسني بدور 
تنتهي مبقتل املتوكل، ليأيت بعده خلفاء ويريد بذلك قوة اخلليفة وسلطانه وحتكمه يف زمام األمور، و 2"املركزية

  .ضعاف جعلوا أمرهم يف يد قادة جندهم
  

ومما ال شك فيه أن دولة مترامية األطراف كالدولة العباسية، متخذة أسباب التقدم والنهوض يف شىت 
 فهيا،  جماالت احلياة، حماكية لنظم دولة قدمية عريقة ستتخذ فلسفة خاصة يف بناء السجون وفيمن يقوم عليه

وإن ورثت التركة األموية  فقد أقامت سجونا أخرى جديدة ندسة عمرانية ال ختتلف عن سجون الفرس 
وحرس وهي أمور ال نستطيع الوقوف عندها مجيعا على امتداد مخسة  سريةوالروم وما فيها من خبايا وأبواب 

و خالهلا على طبيعة سجون بين العباس قرون، وإمنا سنكتفي بإشارات متفرقة على خمتلف املراحل، نتعرف من 
  .ما اختذته من أساليب عقابية جديدة إىل جانب املوروث القدمي

  

كانت السجون قبل العباسيني جتمع الناس على اختالف منازهلم االجتماعية، فلما عظم التوافد على 
جلرائم، خصت الدولة املدن الكربى واشتد خطر العامة ورافق ذلك بعض مظاهر االحنالل اخللقي وكثرت ا

فإذا أرادوا . كانوا يفردونه للذين امتهنوا جرمية قتل أو سلب ،"بسجن اجلرائم"ارمني مبحبس هلم عرف 
ملا امتنعت عن قول الشعر وتركته "ترويع أحد من غري طبقة ارمني أو إهانته ساقوه إليه، يقول أبو العتاهية 

ته دهشت وذهل عقلي ورأيت منظراً فلما أدخل...  مدينة الرصافةأمر املهدي حببسي يف سجن اجلرائم وهو يف
  .3"هالين

  

عرف يف مدينة املنصور وكان للذين جاهروا باملعاصي واحملرمات واملارقني من الدين سجن خاص 
وقد يلقي فيه . وفصل بينهم وبني احملبوسني من غريهم خوفا من أثرهم أو تشهريا م" بسجن الزنادقة"

  .ق إليه جعفر الربمكي وابنه الفضل، إلثارة الشكوك يف عقيدم، وهو الذي سيالسياسيون
وليس يف األخبار ما يشري إىل حبس خاص بالوالة واألمراء، وقد اختذ املعتصم سجنا يف باطن األرض 

فيها  وكان كالبئر العظيم قد حفرت إىل املاء القريب منه، مث"ورفع فوقه منارة وخص به الثوار على احلكم، 
بناء على هيئة املنارة جموف من باطنه، وله من داخله مدرج، قد جعل يف مواضع من التدريج مستراحات ويف 
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ه ليس ميكنه أن كل مستراح شبيه بالبيت جيلس فيه رجل واحد كأنه إىل مقداره يكون مكبوبا على وجه
  .1هجيلس وال ميد رجل

  

سجون  ى تعاقب القرون، ذكر ذلك املقريزي يفوعل أيضا وكان مثل هذا التخصيص يف غري بغداد
ها الشاعر حسام الدين عيسى بن سنجر اإلربلي مر عليمصر، كما اختذت القالع سجوناً يف العصر اإلسالمي 

وقابوس بن ومشكري الديلمي يف قلعة جبرجان وا مات ومن " إربل"مث يف قلعة " حفيدكان"الذي سجن يف قلعة 
  .2هذه القالع قلعة تكريت

  

الدولة املركزية وقوي كما خصت بعض القصور العباسية بسجون داخلية، ال سيما ملا ضعف سلطان 
األمراء واحلجاب وقواد اجلند وأصبح لكل سلطانه وثقله ووسائل ردعه ليحترز من  نفوذ أطراف أخرى كأمري

اخل قصرها، ألن احلبوس خصومه يف جو كثرت فيه املؤامرات واالنقالبات، فكان أن اختذت كل فئة حبسا د
نا حمصنة، كثرية األبواب، العامة تتلقى أوامرها ومواردها من اخلليفة أو وزيره، وكانت أغلبها سراديبا وسجو

كما حولت بعض األدبرة القدمية يف . د احلبس فيها إكراما أو ختفيفا، ورمبا عد هو املوت احملققورمبا ع
دير "و " دير بن عامر"إىل مراكز عسكرية وحمابس تؤوي العصاة، مثل الصحاري واألماكن النائية عن املدن 

  .3الذي نزله حيي بن خالد الربمكي وابنه الفضل" دير القائم"و" حز قيال
  

ولعل صاحب النصيب األوفر من هذه السجون هم أبناء املعارضة السياسية وإن أعمل العباسيون 
ويأيت يف مقدمتهم العلويون الذين ذاقوا ،  ا يف غياهب سجومالسيوف يف كثري منهم فقد زجوا بالكثري أيض

، وعبد اهللا 4"ساينراالكثري من العذاب وأول من تويف منهم يف احلبس إبراهيم بن احلسن يف حبس أيب مسلم اخل
  .5"بن احلسن يف حبس املنصور باهلامشية

  

سببا يف نكبة الكثريين منهم، فقد  وكانت ثورة حممد النفس الزكية وإبراهيم ابين عبد اهللا بن احلسن
أخذ املنصور عبد اهللا وأهل بيته وألقاهم يف سجن الكوفة، وامتنع عبد اهللا أن يسلم إليه ابنيه مدعيا جهله "

وغاىل العباسيون يف التنكيل بكل . 6"مكانيهما وكانت نتيجة هذا احلبس الشديد أن مات أكثرهم يف احلبس
ركاب العلويني، ولو كان يف أعلى مناصب الدولة، مثلما حدث ليعقوب بن داود من تسول له نفسه السري يف 

الذي بدر منه ميل إىل أوالد عبد اهللا بن احلسن، وأخذ أهل بيته ينشرون الدعوة حملمد النفس الزكية، 
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سهم، وملا مث اختفوا مبقتل هذا األخري، حىت ظفر م املنصور حب. حتت لواء أخيه إبراهيم يف العراق وانصهروا
  .1توىل املهدي اخلالفة أطلقهم واستوزر يعقوب بن داود مث سجنه

ما يقارب األربعني شخصية زجت ا  2"لعبد العزيز احللفي أدباء السجون"وقد أحصيت يف كتاب 
املقادير يف سجون بين العباس من األدباء والشعراء الذين خلدوا ذلك يف نتاجهم األديب، مما يوحي أن عددهم 

غري األدباء والشعراء كثري جدا ال حيصى وقد عمى التاريخ أغلبه خشية بطش احلكام أنفسهم، ويكفي أن  من
أبو احلسن املاوردي "جند واحدا من أكرب الباحثني واملؤلفني املسلمني القدامى يف املسائل املتعلقة بنظام احلكم 

خوفا من " ،بعدم نشره إالّ بعد وفاته" طانيةاألحكام السل"يوصي بعد أن وضع كتابه الشهري ) هـ540ت (
وسنكتفي هنا باإلشارة إىل أشهر سجون العصر العباسي وأشهر زوارها أو  3"بطش اخللفاء العباسيني وطغيام

  . قاطنيها الدائمني
وهو أول سجون بين العباس لبدء دعوم هناك، وفيه سجن أبو مسلم اخلراساين :  سجن خراسان -
  4.، مث قتله"معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عبد اهللا بن
ويبدو أنه سجن جديد أقامه العباسيون يف هذه املدينة احلديثة اإلنشاء، وفيه سجن :  سجن بغداد -

خلق كثري نذكر منهم إبراهيم املوصلي بسبب إدمانه اخلمر وأبو العتاهية لغزله جبارية الرشيد وأبو نواس هلجو 
كما نزله من رجال السياسة واملعارضة عبد امللك بن ،بن املاشطة والصايب من األدباء والشعراء العدنانية وا

وعلي اجلماين من الشعراء ،) أخ هارون الرشيد(صاحل العباسي وإبراهيم بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور 
ة يصفون فيها معانام خلف األسوار، وقد سجل هؤالء مجيعا أشعارا ونصوصا نثرية رائع، وابن املعتز، الطالبني

من  إىل كل ما عرفته اإلمرباطورية اإلسالمية املترامية األطراف مشرقا ومغربا ةوسنكتفي هنا بإشارات موجز
وال ختتلف اإلمارات املستقلة والدويالت الصغرية املنفصلة عن اجلو العقايب العام الذي عرفه العصر ،5سجون

أعلن منها الوالء لبين العباس ومن أعلن مترده عليها كاألدارسة مثال والدولة األموية العباسي سواء يف ذلك من 
فقد ورث هؤالء مجيعا ما ورثوه من سجون عن ، يف القاهرة واحللبيون يف حلب يف األندلس والفاطميون

طق من أرجاء سابقيهم، وشيدوا أخرى جديدة تفي باحلاجة وتنسجم والتطور العمراين الذي عرفته بعض املنا
  .اإلمرباطورية اإلسالمية املترامية األطراف
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ونعين بذلك ما عرفته األندلس واملغرب اإلسالمي عموما ومجيع اإلمارات والدويالت املستقلة من 
  .  مؤسسات عقابية ردعية

  

وهو سجن يف باطن األرض اختذه املنصور لتعذيب املغضوب عليهم، كما اختذ :  سجن املطبق -
سنتني وشهورا من أيام املهدي ومجيع (طبقا للغرض نفسه نزله يعقوب بن داود ومكث فيه طويال املهدي م

  .مث أطلق سراحه) عهد اهلادي ومخس سنوات وشهرين من أيام الرشيد
  

ويسمى دير القائم األقصى على شاطئ الفرات الغريب، مسى كذلك ألنّ له مرقبا عاليا، " دير القائم" -
الد الربمكي الذي مات حتف أنفه فيه وابنه الفضل الذي مكث ثالث سنوات ومات يف وفيه سجن حيي بن خ

  .سجنه
حبس  ،سجن اهلامشية وهي املدينة اليت بناها أبو العباس السفاح ويبدو أن السجن يف أحد قصورها -

احلسن  فيه املنصور عبد اهللا بن احملصن مع من حبس من بين احلسن، وفيه مات صربا، وفيه حبس علي بن
  .املثلث بن احلسن املثىن بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب املعروف بعلي احلرب

  

وهو سجن اختذه املعتصم يف املدينة اجلديدة اليت ابتناها جلنده األتراك واختذ منها :  سجن سامراء -
أحد   مجيل السدوسي متيم بن و...). من أشراف األتراك(  األفشني عاصمة للخالفة، من الذين حبسوا فيه 

األمراء والشجعان، أمر املعتصم حببسه، فمكث قليال مث أفرج عنه لفصاحته وحسن بيانه، كما زج املتوكل يف 
غياهبه بالشاعر الكاتب ابن الزيات، وفيه عذّب بالعذاب نفسه الذي كان يسوم به الناس عندما كان وزيرا 

دبر الشاعر الكاتب أيام املتوكلّ مث عفا عنه، وحممد بن صاحل ومن نزالئه إبراهيم بن امل. للمعتصم والواثق
العلوي الذي أعلن الثورة على املتوكل فحبسه فيه ثالث سنوات وأطلق سراحه بشفاعة الفتح بن خاقان على 
 أالّ يربح سامراء، وهذا ما يشبه اإلقامة اجلربية، وعلي بن اجلهم الذي مكث فيه حينا من الدهر مث نفي إىل

نكبه املتوكل وسجن معه أخاه سليمان بن وهب  ، وفيه سجن احلسن بن وهب الكاتب الشاعر .خراسان
  .وطال اعتقاهلما مث استعطف املتوكل فعفا عنهما معا

  

سجنه ابن الفرات مث  ،من الذين سجنوا فيه ابن مقلة صاحب اجلاحظ الشهري:  سجن دار اخلالفة -
يق عليه سجنه ليتوىل الوزارة للراضي مث حبس وضرج من سجن مث خعزل وخرج منه وزيرا للمقتدر مث 

  .يده اليمىن ومات هناك توقطع
  

جبرمية (ورمبا كان من مرياث التركة األموية، وفيه سجن جعفر بن علبة احلارثي :  ةـسجن مك -
فة املهدي الذي وضربه بالسياط إىل خال صور احلسن الطاليبفظل هناك إىل أن مات، كما سجن فيه املن) القتل

  .أطلق سراحه



 -

ه السيد احلمريي حبسه عسس األهواز خطأ، وأخرجه من نزالئ) بني البصرة وفارس( :سجن األهواز -
واليها أبو جبري واعتذر له، ونزله إبراهيم الصويل الذي كان عامال على األهواز، فتحامل عليه ابن الزيات فعزله 

  .يه تاج الدولة البويهيوسجن ف. إىل أن أطلقه الواثق... وسجنه
  

  .حبس فيه ابن العميد الكاتب الشهري، الوزير أيام آل بويه، وظل به حىت تلف:  ريـسجن ال -
  

  .نزله األصبهاين الكاتب الشهري صاحب اخلريدة:   سجن واسط -
  

  : 1املغرب واألندلس وومن سجون اإلمارات املستقلة
  

سخط عليه امللك املعظم مظفر الدين صاحب " ليشرف الدين اإلرب"من سجنائه :  لـسجن إرب -
  .إربل فاعتقله مدة مث أخرجه ونفاه إىل دمشق

  

  .من الذين نزلوا به أبو العباس الصفدي :  بـسجن حل -
  

  حبس فيه املظفر صاحب محاه، وزيره عبد الرمحن القوصي ومات فيه :   اهـسجن مح -
  

  .قبة القصاعيمن الذين حبسوا فيه أمحد بن ع :  سجن مراكش -
  

  وفيه سجن الشاعر والكاتب لسان الدين بن اخلطيب :   اسـسجن ف -
  

  ".املعتمد بن عباد"وفيه سجن األمري والشاعر  :  سجن أغمات -
  

ويبدو أن السجن يف املغرب ال خيتلف عنه يف املشرق نظرا لالمتزاج العرقي واالجتماعي الكبري بني 
  .ماالبيئتني واألسفار املستمرة بينه

ولعلّ العامل السياسي هناك يأيت أيضا يف صدارة العوامل املؤدية إىل احلبس، فلم يكن أمراء وسالطني 
املغرب اإلسالمي يتساحمون مع املعارضة، ليس باحلبس والتعذيب فحسب وإمنا كثريا ما جلأوا إىل اخلالص 

من  ت تأسيس دولتهم، ويكفي أن نذكرالنهائي من األعداء يف أغلب األحيان على منهج بين العباس يف بدايا
  لذي سجنه األمري املنذر اخالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم  الوزير لدى حممد بن عبد الرمحن  اأب األندلس 
  .2وصادر أمواله وهدم داره وحبس أبناءه مث أمر بصلبهمبن حممد 

 ،وامليل إىل عودة اخلالفة األموية وابن زيدون املخزومي القرطيب الذي ام بالتدبري لقلب نظام احلكم
ومثله ابن عمار الذي استوزره املعتمد بن عباد ولقي على يده أيضا مهلكه يف سجن إشبيلية إذ قتله بيده سنة 

  .3بعد أن مكث فيه حينا هـ477
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ومن الشعراء الذين سجنوا بسبب تعرضهم للحاكم يف شعرهم أبو مروان عبد امللك بن إدريس 
الين وأبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي، فكالمها سجنه احلكم املستنصر بسبب احلزيري اخلو

أبو حممد بن حزم بن غالب ومن نزالء السجون األندلسية لدوافع سياسية الفقيه اجلليل . 1االنتقاد السياسي
  .قرطبة بتهمة امليل إىل األمويني حاكمي حبسه حيي بن علي بن محود األندلس

  

ملك غرناطة وشاعرها السلطان يوسف الثالث ) من الشعراء(جناء السياسة يف األندلس ولعل آخر س
  .2الذي سجن يف عهد أخيه السلطان حممد السابع

  

وتأيت بعد الدوافع السياسية األسباب الدينية ومنها مة الزندقة اليت ألصقت بالشبانسي ورمبا كان ذلك 
الشاعر أبو عبد اهللا حممد بن مسعود الغساين الذي كان ماجنا وسجن فيها  ،3خفي هو املروانية سببغطاء ل

أيام املنصور الذي كان من أشد الناس يف التغري على من " املطبق"متهتكا معربا عن ذلك يف شعره يف سجن 
من الفلسفة واجلدل يف االعتقاد والتكلم يف شيء من قضايا النجوم وأدلتها، واالستخفاف  ئاعلم عنده شي

  .4أمور الشريعة بشيء من
  التعطيل يف الدين، أو  -كما يرى الفتح بن خاقان–وكانت مة ابن باجة فيلسوف األندلس ووزيرها 

  

  .5ما يعرف بالدهرية املنكرة للمعاد، املعتقدة بفناء النفس مع اجلسد
  

ا وغري ذلك من هذا إىل جانب دوافع أخرى كثرية تأيت يف مقدمتها اجلرائم املتعلقة بالقتل والسرقة والزن
االحنرافات اليت عرفها اتمع األندلسي، وشاه يف ذلك اتمع املغريب وإن مل جند إشارات وافية عن سجون 

يتفرد ا رمبا لقربه من األندلس من جهة  داملغرب العريب وظروفها وأصحاا، فإن املغرب األقصى كا
بعد السجن بن عباد امللك الشاعر من أشهر الذين نزلوا والستقرار احلكم فيه من جهة أخرى، ولعلّ املعتمد 

استغاثته بسلطان املغرب األقصى يوسف بن تاشفني الذي لبى النداء وهزم النصارى يف موقعة الزالفة الشهرية 
وقد اقتيد بعد سقوط إمارته إىل سجن أغمات الشهري . ورأى أن صالح األندلس يف زوال ملوكها املتناحرين

الوزارتني الفقيه الكاتب  وكما نزل بسجن فاس ذ، ت روائع املعتمد بن عباد اخلالدة على مر األيامومنه تنفس
  .6 ومكث فيه إىل أن وافته املنية ير الشاعر لسان الدين بن اخلطيب أيام املرينينيوالوز

  

 7صالأما سجون مصر يف عهد الفاطميني واأليوبيني فقد حتدث عنها املقريزي يف خططه حديثا مف
  :نذكر منها 
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  .كان حيبس فيه الوالة بعدما حول حبس املعونة إىل مدرسة:  حبس الصيار -
كانت يف الدولة الفاطمية خزانة من مجلة خزائن الدولة يعمل فيها السالح فلما :  خزانة البنود -
أقرها ملوك بين سجنا يسجن فيه األفراد واألعيان إىل أن انقرضت الدولة ف"عملت ) هـ461سنة (احترقت 

ندار كري احلاج آل ملك اجلومهدمها األمث  1"أيوب سجنا، مث عملت مرتال لألمراء من الفرنج يسكنون فيها
  . هـ744نائب السلطنة بديار مصر سنة 

  

وفيه يسجن أرباب اجلرائم من السراق وقطاع  كان دارا للشرطة مث صارت حبسا ،و : حبس املعونة -
دولة الفاطمية وكان حبسا حرجا ضيقا شنيعا يشم من قربه رائحة كريهة، فلما ويل امللك الطريق وحنوهم يف ال

  2."حممد بن قالون مملكة مصر هدمه الناصر
  

حيبس فيها من وجب عليه القتل أو القطع من  ، من أشنع السجون وأقبحها منظرا:  خزانة مشائل -
هدمه امللك املؤيد  ،املماليك وأصحاب اجلرائم العظيمةالسراق وقطّاع الطريق ومن يريد السلطان إهالكه من 

  ).هـ818 ألولربيع االعاشر من (  يفشيخ احملمودي 
  

  كان يقشر فيه القمح، فلما هدمت خزانة مشائل عين هذا الربج واملقشرة لسجن أرباب :  املقشرة -
  

  .3"والكرب ما ال يوصفوهو من أشنع السجون وأضيقها يقاسي فيه املسجونون من الغم "اجلرائم، 
  

يسجن فيه األمراء، ومل يزل كذلك إىل أن هدمه امللك الناصر حممد بن قالون : اجلب بقلعة اجلبل  -
وسبعمائة، ملا علم مبا فيه من ظالم وكثرة الوطاويط والروائح  )هـ729 سنة مجادى األوىلعشر من  السابع (يف 

  .ئدالكريهة وما يعانيه األمراء باجلب من الشدا
يف احلاشية دون أن يذكر طبيعتهما أو الطبقة اليت اخلطط شارح أشار إليهما  : حبس الديلم والرحبة -

  4.خصصا الحتوائها
  

من هذه اإلطاللة أن سجون املماليك يكاد كلّ منها أن خيصص لطبقة معينة دون غريها وهو ننتهي 
نها اخلاص باألمراء ومنها املخصص لذوي األمر الذي شهدناه يف بعض سجون بين أمية وبين العباس، فم

  .ومنها املخصص للمحكوم عليهم بالقتل أو القطع... اجلرائم املعينة كالسرقة وقطع الطريق
  
  
  

  :ىـور الوسطـالعصيف   -
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أداة قوية من أدوات  وخباصة يف الغرب املسيحييشكل احلبس يف العصور الوسطى يف كل البالد 
  وروبا وقت اإلقطاع ووقت ازدياد نفوذ الكنيسة عاىن اتمع من مآسي كثرية االنتقام والتعذيب، ففي أ

  

  .1ارتكبت باسم الدين
  

فقد حاول ملوك العصور الوسطى ارتداء عباءة الدين واالدعاء بأم يستمدون سلطام من اهللا ليربروا 
مستندين إىل نصوص . 2الشرقي القدميسلطتهم املطلقة، ورمبا كان ذلك منهم تقليدا للدولة اليهودية أو الطغيان 

أيها العبيد أطيعـوا يف  : "Paul Le Saint  القديس بولسدينية كثرية مدعمني ا ملكهم ونذكر منها عبارات 
لتخضع كل نفس للسالطني الفائقة، ألنه "و، "والظامل سينال ما ظلم به، وليس مثة حماباة... كل شيء سادتكم

وهي نصوص نفهم منـها أن احلـاكم    3..."ن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهللام... ليس سلطان إالّ من اهللا
دة اإلهلية ومعارضة املشيئة اإلهلية، ومن امقاومته تعين عصيان اإلر ليه فإن يستمد سلطته السياسية من اهللا، وع

لطة فهي مستمدة من كل س": هنا ظهر املبدأ الذي حكم به الطغاة واستغلّه امللوك املستبدون طويال يف أوروبا 
وهو املبدأ الذي يربر الطاعة املطلقة واالستسالم الكامل للطاغية أينما  OMNIS POTESTES A DEO اهللا 
ـ ومن هنا كان على الشعوب أن ترض. "4وجد   دودة وكـان ال بـد أن   خ لطغيان احلكام وسلطام غري احمل

  ع مرور الوقت دخلـت الكنيسـة طرفـا يف    وم 5."تستمر احلال على هذا النحو ما يقرب من مخسة قرون
مارتن ن حلكمه املطلق أمثال ولطاغية واملربرإضفاء الشرعية الدينية على احلاكم، وكثر املنظرون منها للحاكم ا

، ولنذكر من ذلك )م1564-م1509( John Calvenوجون كالفن ) مMarthen Luther)1483-1546  لوثر
أمراء هذا العامل آهلة، والناس العاديون هم الشيطان، وعـن طـريقهم   ": قول مارتن لوثر املصلح ورجل الدين

يفعل الرب أحيانا ما يفعله يف أحيان أخرى مباشرة عن طريق الشيطان، أو أنه جيعل الثورة عقوبـة خلطايـا   
  .6"إنى ألفضل أن أحتمل أمريا يرتكب اخلطأ على شعب يفعل الصواب... الناس

  

حق املواطن أي مواطن التمرد أو الثورة على رئيسه أو حكومته مهما  ويقول مرة أخرى أنه ليس من
ليس من الصواب بأي حال أن يقف أي مسيحي ضد حكومته سواء أكانت أفعاهلا : "وغاياته أساليبه  كانت

وهلذا السبب أيضا فالعصيان . ليس مثة أفعال أفضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم... عادلة أم جائرة
وإن وجد بعض  .7"رب من القتل، والدس، والسرقة، وخيانة األمانة، وكل ما تشتمل عليه هذه الرذائلخطيئة أك
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يوحنا السالسوري، "وذهب  1"النظام امللكي غري احملدود هو أسوأ أشكال احلكم"الرافضني الذين ذهبوا إىل أن 
 قاسية اشتهرت بعض البالد بنظم قدف ،2والقديس توما األكويين إىل أبعد من ذلك إذ أجازا قتل احلاكم الطاغية

الذي كان قاسيا، حيبس فيه املسجون منفردا عن ) بأمريكا الشمالية(حتكم سجوا كنظام سجون بنسلفانيا 
غريه ليال ارا، وال يسمح له بالكالم مع غريه، وال خيفى ما تسببه تلك العزلة القاسية من أضرار بالسجني 

  .وقد ظل قائما إىل عهد قريب 3نونوصلت بالبعض إىل البله واجل
القوانني اليت اكتست طابع  تلكولنا أن نتصور ما الذي ميكن أن يلقاه كل من حاول اخلروج عن 

القداسة، ولنذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر تلك الطائفة من العلماء واملخترعني اليت القت األمرين على 
  .ألمر بكثري منها إىل اإلعدام يف أبشع صورهيد رجال الكنيسة واحلكام، وانتهى ا

شكل السجون يف العصور الوسطى ويف كل البالد تقريبا أداة ناجحة لالنتقام والتعذيب، ال ختتلف تو 
يف ذلك سجون الغرب عن سجون الشرق اإلسالمي، فحدث ما شئت عن سجون أوروبا وقت اإلقطاع 

م األشخاص ضد الدين أو الكنيسة، وحدث كذلك عن سجون ووقت ازدياد نفوذ الكنيسة، فيما يتعلق جبرائ
سجون العثمانيني أخف وطأة من غريها من و إن كانت "الشرق يف عصر اخللفاء املتأخرين وسجون املماليك 

إن سجون : "السجون السابقة، ففيها جيد السجني الكثري من احلرية اليت افتقدها غريه، يقول أمحد حلمي
ليست إالّ معقال يعمل املسجون داخله ما أراد من لعب أو صناعة أو حديث أو قراءة كما الواليات العثمانية 

  . 4"كانت السجون املصرية القدمية وأم كافة يبيتون يف فضاء السجن وال تغلق أبواب الغرف إالّ عند املساء
  

" داميان"دثة إعدام وهو حا ما يلحق باحملكوم عليهم باإلعدام من عذاب ولنتوقف عند مثال واحد على 
Damiens  ا بـحكم عليه  م1775ففي آذار ، "جسد احملكوم عليهم"أو كما أحب ميشال فوكو أن يعنو

... بأن يدفع غرامة معنوية هي اإلقرار بالذنب علنا أمام باب كنيسة باريس الرئيسي، مث يسحب ويقاد يف عربة
مث حترق يده بنار الكربيت ويصب يف مواضع القرص  مث يقرص بقارصة يف حلمتيه وذراعيه وركبتيه وفخذيه،

رصاص مذوب وزيت حممي وقار صمغي وحارق ومشع وكربيت ممزوجني، وبعدها ميزق جسده ويقطع 
بواسطة أربعة أحصنة جيري كل منها يف اجتاه، مث تتلف أوصاله وجسده، بأن حترق بالنار إىل أن تتحول إىل 

مما اضطر القائمني عليها ... ألن األحصنة املستخدمة مل تكن متعودة على اجلروقد طالت مدة العملية ... رماد
  ...5اللحم حىت العظم تقريباقطع وتوجب ... إىل اقتطاع أعصابه ومفاصله بالفأس
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وكان يصاحب مثل عمليات القصاص هذه احتفال مهيب جيتمع فيه الناس ليشهدوا كل مراحله، 
  .1"بعيد القصاص"ويسمى عندهم 

  

، اليت كان هلا 2وقد القت هذه احلادثة وأمثاهلا الكثري من ردود األفعال والرفض والكتابات األدبية
ولنضاالت كثرية الفضل يف ميالد مؤسسات عقابية أقل ما يقال عنها أا حديثة، ولكن هل خلت هذه األخرية 

  .من بعض خمالفات ذلك املاضي السحيق
  

  :  ديثةـون احلـالسج -
  

لعصور املظلمة بظالمها، وتطلّع إنسان العصر احلديث إىل بزوغ فجر جديد تشع منه احلرية انتهت ا
وإن ظهرت بعض احلركات اإلصالحية الداعية إىل الرفق باملسجونني ووضع قوانني ،  ويعمه العدل والرفاه

ومن . صالحيجديدة وتشريعات قضائية ترفض أساليب التعذيب واالنتقام وتتجه خطوات حنو اهلدف اإل
فولتري  ، والشاعر الفرنسي الشهريم1577اإلجنليزي عام  John Hauard دجون هوارطالئع الداعني إىل ذلك 

Voltaire بنتـامو  Bentham بكارياو اإلجنليزي Baccaria )1738األخري ثورتهفقد أعلن هذا  3)م1794- م  
  
  

  .4مصائر املتهمني على قسوة  العقوبات وبشاعتها وإدانته لتعسف القضاة وحتكمهم يف
  

وبدأت بعض اهليئات الدولية تتبنى األفكار اليت دف إىل جعل السجن أداة إصالح وذيب أوالً، 
، ووضعت منوذجا للقوانني اليت يتعني اتباعها يف 1880وشكلت اجلمعية الدولية للعقوبات والسجون سنة 

، وللغاية نفسها أنشئت جلنة م1935مم عام وعرضتها للمناقشة يف عصبة األ م1933معاملة املسجونني سنة 
  .5خاصة يف الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة

  

وهكذا حتولت النظرة احلديثة للسجون وأصبحت مؤسسات لإلصالح والعالج أوال وليست للعقاب 
حية األخرى من حيث واالنتقام، وعلى أساس هذه النظرية احلديثة تغري تصميم السجون واملؤسسات اإلصال

طراز بنائها وموقعها وتقسيم األماكن فيها، إذ أصبح السجن مصمما على أساس أداء وظيفة اإلصالح والعالج 
وأصبح يضم إىل جانب السجان طاقما إصالحيا تربويا من . 6"السجن الوظيفي أو العملي"وهو ما يعرف بـ 

اإلجرام وآخر يف اخلدمات االجتماعية وآخر يف علم مدير للتعليم ومعلم للحرف ومرشد ديين وأخصائي يف 
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حياة السجني داخل هذه  منوهي أمور توحي أن الغاية  1.النفس وطبيب إىل جانب الطاقم اإلداري واملوظفني
حلياة احلرية واالندماج من  إصالحه وعالجه وتعليمه وإعداده ملا بعد السجن، ياملؤسسة اإلصالحية العقابية ه

وإن أبدى ميشال فوكو تشاؤمه من  هذه التعديالت والتحسينات اليت حلت حمل منصات . 2تمعجديد يف ا
ورمبا كنا خنجل اليوم من سجوننا، أما القرن : " سخرية الذعة قائالب املشانق وأعياد القصاص، وعلق عليها

ها، كان يتغىن فخورا ذا التاسع عشر فقد كان فخورا بقالعه اليت كان يبنيها عند حدود املدن وأحيانا يف قلب
اللطف اجلديد الذي حلّ حملّ منصات املشانق، وكان يتباهى بعدم معاقبة األجسام، ومبعرفته كيف يصلح 

  .3"إن هذه اجلدران وهذه األفعال، وهذه الزنزانات كانت تشكل مشروعا للتقومي االجتماعي. النفوس
جنلترا ، ويف إ1832احملمى يف فرنسا عام  باحلديد ولكنها مل حتقق ذلك املشروع احللم، فقد ألغي الوسم

ولكن السوط ظل قائما حىت ذلك احلني، ومورست عقابات جسدية بصور حمتشمة خفية ... 1834عام 
استجابة لنداءات منع املساس باجلسد إىل حد ما، لتتحول العقوبة إىل فن آخر جديد ميارس على األحاسيس 

د مراقبون وأطباء وكهنة وعلماء نفس ومربون يكفلون عدم املساس باجلسم اليت ال تطاق، وحيلّ حمل اجلالّ
  إن التكفري الذي يتكالب على اجلسد قد استبدل بقصاص يعمل بالعمق على القلب، "واملساس مبا عداه، 

  

  .4"هكذا، الروح قبل اجلسم...فليتناول القصاص... والفكر، واإلرادة، واالستعدادات
  

عات يف البالد العربية على  الرغبة يف اختاذ السجن مؤسسة ذيبية تربوية، من ذلك ويدلّ اجتاه التشري
مثال إلغاء النص على تكبيل قدمي احملكوم عليه باألشغال الشاقة باحلديد يف مصر بعد أن كان منصوصا عليه يف 

بس يف ن وعقوبة احلواختفاء الفارق بني عقوبة السج) م1949لسنة  180(الئحة السجون الصادرة باملرسوم 
  5.كثري من القوانني العربية

  

ولكن السؤال الذي يلح علينا بالطرح ويفرض نفسه هو مدى مصداقية هذه العهود واملواثيق 
  .مدى النعيم الذي يرسف فيه سجناء العصر احلديثديدة، وواالتفاقيات والقوانني اجل

  

والعلم وسلطان العقل جند أن كل ما قيل  إننا وحنن نتأمل سجون هذا العصر؟، عصر احلرية والنهضة
. عن إمكانية التحول ذه املؤسسة من العقاب واالنتقام إىل البناء واإلصالح ال يعدو أن يكون حربا على ورق

سواء يف البالد اليت تزعم التطور أو يف مستعمراا من بلدان العامل الثالث أو يف البالد النامية بعد ختلّصها من 
  .عمارنري االست
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ولعلّ املالحظة اليت جيب تسجيلها عن السجون يف هذا العصر هي أن أغلب حاالت السجن اليت بلغتنا 
هي ما تعلقت باجلرائم السياسية اليت ال خيجل ) املكتوبة خاصة(أخبارها ونالت قسطا من وسائل اإلعالم 
ون ا، بينما يفضل أصحاب اجلرائم بل كثريا ما كانوا يفاخر. أصحاا من االعتراف ا أو الكتابة عنها

  .مثل تلك السقطات هلم  اجلنائية التكتم خوفا من عني الرقيب االجتماعي الذي ال يغفر
  

بشعر احلبسيات   ايناهما أمسويكفي أن كل احلاالت اليت سنتناول ما ترتب عنها من نصوص شعرية هي 
ي يفرض علينا وقفة قانونية علمية عند اجلرمية وهو األمر الذ، من نتاج السجن السياسي باستثناء حالتني

يف حبس كل  احلق - أىن كان -السياسية وأبعادها وعقاا وموقف الرأي العام والدويل منها، وهل للحاكم
  .من خيالفه عالنية يف الرأي أو االنتماء أو ينتقد بعض مزالقه ومفاسده

  

والسجن أحيانا . رض لسلطام بالقتل غالبارأينا كيف كان القدامى يعجلون إىل التخلص من كل معا
أما يف العصر احلديث فقد اختذت هلا تسمية حمددة . دون أن يكون لديهم تصور ما عن طبيعة هذه املعارضة

وفصلت هلا ثوبا فضفاضا ميكنه احتواء كل ما من شأنه املساس ولو بشعرة واحدة من " اجلرمية السياسية"هي 
فت التشريعات يف أمر تعريفها من بلد إىل آخر، فإا تقف عند نقاط التقاء جامعة فهي وإن اختل، السلطان 

به فاعله على مصلحة سياسية للدولة أو مصلحة سياسية للمواطن، ما مل يكن من  ى، فهي جرم يعتديكرب
حراقا أو اجلنايات اخلطرية من حيث األخالق واحلق العام كالقتل، واجلرح اجلسيم واالعتداء على األمالك إ

يف معجمه أن اجلرمية ذات الطابع السياسي هي اجلرمية اليت   Warthonوارتون وقد ذكر ...1نسفا أو إغراقا
  تالزم 

  .2االضطراب السياسي وتشكل جزءا منه
  

اجلرمية السياسية الصرفة بأا اجلرمية اليت تكون نتيجتها الوحيدة واملطلقة Garrison  جارسونوعرف 
ديله أو إزعاجه يف واحد أو عدة من أركانه وهذا النظام يتضمن يف اخلارج أيضا تدمري النظام السياسي أو تع

ل احلكومة وتنظيم السلطات اا مع سائر الدول ويف الداخل يتضمن شكقالل الدولة وسالمة بالدها وعالقاست
  . 3، وأخريا حقوق املواطننيالعامة

  

مبقال أو قصيدة أو رواية أو قصة أو  فهي تشمل أعىت صور الرفض كاالنقالب مثال وأدناه كاالنتقاد
  اليت تقع بطريق القول أو الكتابة، أو "وهو اجلانب الذي يعنينا واملعروف غالبا جبرمية النشر وهي . مسرحية
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  .1"ةـارة يف عالنيـاإلش
أن جرائم النشر ال تستتبع بذاا أن تكون جرائم سياسية إالّ إذا كانت موجهة  ةاقضقد قرر بعض الو

شرة إىل النظام السياسي للدولة أو رئيس الدولة أو حكومتها أو عالقتها بالدول األخرى واتفقوا على مبا
إخراج ما استهدف قلب النظام االقتصادي أو االجتماعي أو إحداث تغيري فيها من دائرة اجلرائم السياسية 

  .2وإحلاقها جبرائم القانون العام وما يتبعه من عقوبات
القوانني واملواثيق واملنظمات الدولية وبني أرض الواقع،  من ذلك الكم اهلائلجيبة بني ولكن املفارقة ع

وإن املتأمل لسجون هذا العصر احلديث، عصر احلرية والدميقراطية، وسيادة القانون جيد أن كل ما قيل عن 
لعالج ال يعدو أن يكون إمكانية االرتفاع بالسجن من مؤسسة للعقاب واالنتقام إىل مدرسة للبناء واإلصالح وا

حربا على ورق سواء يف البالد اليت رفعت شعارات العدل واحلرية والدميقراطية عاليا أو يف مستعمراا يف بلدان 
  .العامل الثالث أو يف البالد النامية بعد خالصها من نري االستعمار

ك األنظمة مع  سجناء اجلرائم ولعلّ احلالة العالجية واإلصالحية الوحيدة هي تلك اليت مارستها كل تل
اجلنائية اليت تواضعوا هلا على قوانني حمددة، دقيقة خاصة بكل جرم، أما سجناء الرأي السياسي وما أكثرهم 
فإن دواعي حبسهم وإيقافهم ومدد إقامتهم وطرق معاملتهم مل تتضح معاملها بعد، ومل تتخذ هلا قانوا العام 

الدولية وحضورها  تا من األنظمة املستبدة رغم مصادقتها على املعاهدمام كثرياملؤطر هلا مما يفتح الثغرات أ
  املؤمترات املتعلقة باألمر، ويكفي االطالع على النشرات الدورية ملنظمة العفو الدولية ملعرفة فداحة ما يالقيه 

  .3املخالفون يف الرأي يف شىت أحناء العامل
اع السجون املتواجدة يف العصر احلديث متشاة إن مل تكن ونظرا لتشابه القوانني الدولية فإن أنو

متطابقة حبكم املعاهدات واملواثيق الدولية اإللزامية، وإن وجدت بعض الفروق فهي طفيفة ورمبا تعلقت 
  .باألسباب املؤدية إىل السجن والوسائل املستعملة داخله

جن اليت يقضيها كلّ سجني، فقد عرف العصر تتنوع السجون احلديثة بتنوع اجلرائم املرتكبة ومبدة الس
حيث توجد ثالث . لكل عقوبة سجنا ومدة زمانية معينة تتنوع بتنوع السجناء أيضا من حيث درجة اخلطورة

  .مؤسسات جزائية يندرج حتتها كل أنواع السجون احلديثة لكل منها عمرانه اخلاص وقوانينه وظروفه 
  

  :ةـات املغلقـاملؤسس -
ت تسميتها من كوا مبان عالية األسوار كثرية احلرس، ذات نظام داخلي يتميز باجلد وقد أخذ

والصرامة ملناسبة نزالئها من املساجني وهم غالبا ما يكونون من ارمني اخلطرين أو معتادي اإلجرام، ومن 
حملكوم عليه لعزله عن عيوب هذه املؤسسات ارتفاع تكاليفها ووقوف عمراا ونظامها عائقا يف سبيل تأهيل ا
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مارية بعمراا وطقوسها وهي األكثر رواجا يف البالد العربية ولعلّ أغلبها من مرياث السلطات االستع. 1اتمع
  .ونظمها

  

  : املؤسسات شبه املفتوحة -
  

وهي أخف وطأة من سابقتها يف معاملة السجناء ويف توسط ارتفاعها وعدد حراسها وختتص بالسجناء 
تقام غالبا خارج املدن ويف املناطق الزراعية حيث يوجه نزالؤها للعمل يف املزارع . را من سابقيهماألقل خط

كما أخذت تعمل ا بعض البالد العربية لتكاليفها . واملصانع امللحقة ا، وتأخذ ا دول أوروبا وأمريكا
  .2املعقولة ومسامهتها يف تأهيل السجناء

  
  

  :  ةـاملؤسسات املفتوح  -
وهي مؤسسات جتردت من األساليب املادية كاألسوار العالية والقضبان واحلرس، وتستعيض عن ذلك 
باألساليب املعنوية كغرس القيم اإلصالحية يف نفس الرتيل، وفيها يودع احملكوم عليهم مبدد قصرية وال 

لرتالء فيها أعمال يشكلون خطرا على اتمع، وتتخذ شكل مستعمرة حتوطها األسالك الشائكة، ميارس ا
  .3الزراعة أو الصناعة، وقد أخذت ا بعض دول أوروبا وأمريكا

  

وبالنظر إىل شرحية الشعراء الذين وصلتنا حبسيام جندهم يتوزعون على مؤسستني عقابيتني، إحدامها 
بية احلديثة تلك اليت أنشأها املستعمر لردع كل األصوات الداعية إىل التحرر، وأخرى أقامتها األنظمة العر

وسنكتفي هنا باإلشارة . النشأة على أنقاض سابقتها، ورمبا وجدنا من الشعراء من ذاق ويالت املؤسستني معا
  .ليها من شعراء العصرإىل أهم هذه املؤسسات العقابية على امتداد الوطن العريب انطالقا من ناز

  

ا عرفته اجلزائر إبان االحتالل الفرنسي ولعلّ وطنا عربيا مل يعرف من قساوة اجلالد وبطش السلطان م
، السيما يف املرحلة التارخيية احلامسة، مرحلـة الثـورة   القرن  الذي جثم على صدرها ما يزيد عن القرن وربع

فقد كادت اجلزائر أن تتحول خالهلا إىل سجن كبري تفصله عن جريانه وسائر  م1962-54التحريرية الكربى 
، ومتأل فضـاءه الرحـب   أشهرها خط موريس ق ملغمة عرب كامل احلدود الربيةالبلدان أسالك شائكة ومناط

ت بشكل متسارع كالطفيليات، ومل يعد خيرج منها واحملتشدات ومراكز التعذيب اليت منالسجون واملعتقالت 
شاهدا على  نازلوها إال إىل املقابر أو بعاهات مستدمية وآثار مازالت حتملها أجساد الباقني منهم على قيد احلياة

، بل ويفصل املنطقة منها والوالية عن الوالية األخرى منـاطق حمرمـة تقنبلـها    4بشاعة آلة العذاب الفرنسية
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  الطائرات الفرنسية صباح مساء، وهو ما يعرف باألرض احملروقة، هذا إىل جانب احملتشدات اليت كان املستعمر 
  

  وحيشرها فيها، وأحيانا جيعلها معتقالت لشرائح خاصـة   يرحل إليها جمموعات سكانية هائلة يف املدن والقرى
  

من الناس خيشى احتكاكها بالشعب وتأثريها، ومن الواليات اليت عانت من هذه السياسة االستعمارية الظاملة 
  .1"باتنة"الوالية األوىل

لتضييق كل هذه األساليب وفنون أخرى كثرية ابتدعها الفكر االستعماري لعزل الثورة عن الشعب، وا
عليها وقتلها يف املهد، كانت مجيعا مددا للثورة وقوة هلا، وحطبا ألوارها، فتحت عيون املستعمر ويف معتقالته 

تلقـى منـهم   ت ويتواصل الشعب مع قادة ثورتـه وي وحمتشداته تتسرب األفكار واملعلومات وتتسلل املؤونا
  .التعليمات ويقدم هلم كل ما ميلك من غال ونفيس

 اريه للبالد، فلم يكن محاية أو انتدابيالتفرد والتميز من حيث طول ثواء املستعمر وطريقة تس ونظرا هلذا
   ا شرسا قويا منـذ وحيان به من ليونة ومرونة وفضاء من احلرية يف إدارة شؤون البالد، وإمنا كان استعماريمبا 

  

 عة مبتدئا مبجازر الثـامن مـاي  البدء، واستشرى خطره مع بدايات الوعي الوطين فراح يرتكب جرائمه البش
البد من وقفة  كاننظرا هلذه اخلصوصية اجلزائرية و .ه املزامن لثورة التحرير املظفرةهيا بفظائع بطشتومن 1945

عند أشهر مراكز التعذيب الفرنسية، من سجون ومعتقالت أنشأها املستعمر ملواجهة هذا الظرف اخلطري الذي 
شد فيها أصحاب الفكر احلـر  حيتقالت ال تظهر إال يف احلروب والصراعات، وضعته فيه الثورة، ذلك أن املع

واملثقفون عموما واملنتمون إىل اجتاهات سياسية خمافة أن يؤثروا يف الشعوب ويدفعوها إىل املطالبة حبقوقهـا،  
  .قابية املعتادةيف أداء وظيفتها الع 2انتهاء احلروب واالضطرابات، بينما تستمر السجونبوتنتهي هذه املعتقالت 

  

لذين ترى فيهم فرنسـا خطـرا علـى    لمأوى اختذ  وهو من أشهر السجون وأعتاها، :سجن بربروس
ه، والشهيد من نزالئه الشاعر مفدى زكريا الذي خلده يف شعره وحفظ لنا الكثري من فظائع ،وجودها باجلزائر

  . واملؤرخ حممد قنانش وغريهم تهقصلأمحد زبانا الذي دشن م
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لكل منها قسم خاص واحـد  يوجد مبدينة احلراش ويضم أصنافا شىت من السجناء،   : حلراشسجن ا
  .1لمساجني اخلطرين وأخرى للمساجني العابرينلوزنازين ، لنساء لمنها قسم 

  

 نيبقسنطينة من أقدم السجون االستعمارية باجلزائر وأقلها بطشا، وأمجلها حبديقته اللت : سجن الكدية
مـن وراء  "لعقون الذي سجل بني جدرانه مذكراتـه الشـهرية   انزالئه الشاعر عبد الرمحن تتوسطانه، ومن 

  .2"القضبان
  

، "تازولت"تقالل بنسبة إىل مدينة المبيز القريبة من باتنة واليت صارت تعرف بعد االس :سجن المبيز
  هذه املنطقة هلذه الغاية وهـي  ، وقد ختريت له 3ه من الربد الشديد شتاء واحلر الالمتناهي صيفايعاين فيه نزالؤ

  

 .تعذيب السجناء بالطبيعة إىل جانب وسائل العذاب األخرى
  

أما املعتقالت واحملتشدات فقد تكاثرت وتنامت عرب كامل التراب الوطين وغدت كالفطر تنبثق يف كل 
ألن تعـاطفني،  م واملمرة مبركز جديد مع اندالع الثورة التحريرية الكربى وكثرة الثائرين واملغضوب علـيه 

السجون املوزعة عرب تراب الوطن امتألت من أبناء الشعب وصارت عاجزة عن استقبال آالف الذين يـرى  
  .، نذكر منهاعينه، وبعيدا عن األوساط الشعبيةاملستعمر ضرورة بقائهم حتت أ

  

للسياسيني مـن   اهو عبارة عن الثكنة العسكرية العتيقة للمدينة، كان قبل الثورة حمتشد :حمتشد آفلو 
  ، وفيـه  نيـة شىت األحزاب واجلمعيات، من نزالئه الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أثناء احلـرب العامليـة الثا  

  
  .4"ورواية الثالثة" "رسالة الصب"ألف

  

  .5 كلم 35يبعد عن املسيلة حبوايل  :  حمتشد شالل 
اجللفة يتربع على حـوايل نصـف   يقع يف الصحراء املمتدة بني قصر البخاري و : حمتشد قلتة السطل 

  .6بتهكتار، حتيط به األسالك الشائكة واحلراسة املشددة ومتنع فيه الصحف والك
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، ويف عـام  رعة ألحد املعمرينزيوجد بوالية سطيف ، قرب عني وملان ، كان م  :معتقل قصر الطري
تكسري احلجارة وكان طوب ويف صناعة الا بالعمل فيه ليل ار وألزمهدين ، حول إىل حمتشد للمجا 1957

   .1حىت اكتمل بناؤه أشبه بالورشة
سمسلت، كان مزرعة ألحد املعمـرين، مث حتـول إىل   يتملدينة  يف الشمال الشرقي :معتقل عني الصفا

عليهم القـبض  إثـر عمليـات     ىااهدون واملواطنون الذين يلق مركز سري للجيش الفرنسي، وفيه يعذب
، وفيه جيرب بعض الرتالء على حفر قبورهم بأيديهم مث يعدمون رميا بالرصاص أو 2التمشيط والبحث والتفتيش
  .  3الثالثة عشر من أعمارهم واأطفال مل يبلغعذب ذحبا أو خنقا باألسالك وفيه 

يقع جنوب سيدي بلعباس يف دائرة تالغ، وهو عبارة عن ثكنة عسكرية داخل  : )الضاية(معتقل بوسوي 
احلرب العاملية الثانية، ومعظم الذين  ءا الكثيفة، كان معتقال للسياسيني اجلزائريني أثناجبال الضاية وغابا

، وفيه قضى كل من الشبوكي وأمحد سحنون وعـروة  4زج م فيه من الشرق اجلزائري وخباصة األوراس
  .حينا من الدهر
 فيه كل ملعمرين، لذا تتوفرة احلديدية اصطياف أبناء عمال السكال زاغرب املدية كان مرك : معتقل لودي

  .الشروط من نظافة ومأكل ومطالعة ومساح بزيارة األهل
لذين غادروا السجون وعادوا مرة أخـرى  لخصيصا   1956عام  ىءيقع يف املتيجة، أنش : معتقل دويرة

  .5الثورة يفللعمل 
  

  .يقع يف مشال شرق مدينة وهران" بطيوة"ويسمى أيضا  : معتقل سان لوي
  

املساجني القادمني من فرنسـا ومنـه    لستقباال قرب مدينة البويرة وهو أشبه مبركز عبور : شيمعتقل تي
  .6يوزعون على خمتلف السجون واملعتقالت

  

 ياجلزائريني سواء الذين محلوا لواء النضال الفكـر السجناء  وي تومن السجون الفرنسية اليت كانت حت
مورمـوالن  "حمتشد سان موريس مبقاطعة ثيم، معتقل  السياسي أو النضال العسكري، نذكر سجن فرساي،
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وهو  1961 إىل سبتمرب 1957 ، سجن فرين الذي أقام فيه أمحد طالب اإلبراهيمي من مارس1مبارل" لوقران
  تاريخ آخر رسالة من رسائله التسعة والستني اليت غادرت جدرانه إىل أهله وإىل كثري مـن أحـرار العـامل    

، وقلعة آل داكس اليت سجن فيها ممثلوا العالقات اخلارجيـة  2لقضية اجلزائرية عمومااملتعاطفني مع قضيته وا
جلبهة التحرير الوطين املكونة من أمحد بن بلة وحممد بوضياف وحسني آيت أمحد وحممد خيضـر واألسـتاذ   

  .3مصطفى األشرف وظلوا فيه مخسة أعوام
  

هذه املراكز التعذيبية ففاقت حدود التصـور، ال  أما أساليب التعذيب اليت مارسها اجلالدون على نزالء 
  يفرقون يف ذلك بني كبري وصغري وامرأة ورجل، بني مريض وسليم بني مواطن عادي ومناضل، بل لقد فاقت 

 انـدون      "مثل كتاب  يف وحشيتها أساليب النازية باعتراف بعض جنودهم الذين كانوا شاهدا على احلدث
ائع التعذيب اليت تعرض هلا نـزالء السـجون الفرنسـية بـاجلزائر،     فظعينات عن ، ففيه 4"ن الشهادةويؤد

إا باقة، ال مـن  :"لبيار هنري سيمون الذي أورد فيه وثائق وشهادات قدم هلا بقوله" ضد التعذيب"وكتاب
ـ   فرالزهور واألدب واإلنسانية، بل من األشواك الدامية املخجلة ولئن بقي مثة فرنسيون يشعرون بعد بالش

وبالرمحة كهوغو، فـإم   Micheletكري وبيغي، بطهارة اجلندي كفوفنارغ وبعظمة فرنسا كميشليه ككونا
، من تلـك الشـهادات   5"ون هذه الشهادات اليت أنقلها وأنا غاضب حىت األملأالبد أن حيمروا خجال إذ يقر

، يقول يف رسالة إىل صديقه رىليعاجلها ويهيئها جلوالت تعذيب أخ يب تعرض عليه أجساد املعذبنيبشهادة ط
، وأمام صور 6"أشعر بامشئزاز مل أشعر به من قبل قط، إن األملان بأساليبهم كانوا أطفاال صغارا بالنسبة إلينا"

إىل اختاذ قـرار حاسـم    François Mauriakآالت العذاب الفرنسية البشعة ينتهي الكاتب فرانسوا مورياك 
ت، وأا تامالتأليف اخليايل، ألن فرنسا يف نظره وال سيما اليت يف اجلزائر قد ية وئباالنقطاع عن الكتابة الروا

ستموت باستمرار يف كل لون من ألوان التعذيب اليت ختضع هلا اجلزائريني املسلمني، ألا تفقد يف كل حلظة "
  : 8اآليت يفصور العذاب وميكن تلخيصها .7"شرفها

  

                                                
  لدار التونسية واشر والتوزيع اجلزائر كة الوطنية للنرالش –تعريب الصادق مازيغ  –رسائل من السجن  –أمحد طالب اإلبراهيمي  -  1

 . 1983 أفريل  - للنشر       
 

  .91- د ت –مكتبة مدبويل  - جان بول سارتر والثورة اجلزائرية  - عبد ايد عمراين   -  3
  ت من يعرض عينا.  97 -  1969 -  2ط –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  –من وراء القضبان  –ن إبراهيم العقون عبد الرمح -  4

  ضد  –كتاب اندون يؤدون الشهادة  –ي ربفظائع التعذيب، اعتمد فيها على اعترافات وشهادات الفرنسيني أنفسهم مثل جملة اس      
  .رات جيش التحرير الوطين اجلزائرىيمن نش - حرب اإلبادة  –التعذيب       

 .18 -  1977 - وت بري - دار اآلداب  - يف معترك القومية واحلرية  - دريس إسهيل  -  5
  .19 -  السابقاملرجع   -  6
 .17 - املرجع نفسه   -  7
 .189- 184 - حممد الدرعي  –فظائع اجليش الفرنسي يف اجلزائر  – 3 عدد –ية ؤجملة الر  -  8



 -

املناطق احلساسـة  كل  ميارس على عند الرتالء ، ر عادي مألوفمأالتعذيب بالتيار الكهربائي وهو  -  
  .يف جلسم
  الكي بالنار، وممن عذب حىت املوت بنار التلحيم الشهيد عيسات إيدير األمني العام لإلحتاد العـام   - 

  

 .للعمال اجلزائريني وأثار اغتياله استياء الطبقة العاملة يف كل أحناء العامل
  

أو بالقتل البطيء، ويتم بإتالف اجلسم  سطة الكالب، أو رميا بالرصاص من اخللفالقتل الشنيع بوا - 
عضوا فعضوا بطلقات الرصاص أو البتر بآالت خاصة، إحراق الشخص بعد رشه بالبرتين القتل اجلماعي، ربط 

عتقلني يف اجتاهني متعاكسني، رمي السجني من الطائرة، رمي جمموعة من امل يف  السجني بسيارتني تنطلقان به
  .واحدة وتردم أو متأل باملاء حفرة عميقة دفعة

وال يكاد خيتلف عن هذه املعانات اليت عرفها نزالء سجون املستعمر الفرنسي يف اجلزائر ما عرفه نزالء 
، و ما دارت كة الشيوعيةرالسجون الناصرية من بطش وعذاب وخباصة ما القته حركة اإلخوان املسلمني واحل

  يف بعض السجون العربية، وسجناء  و وما عرفه الفلسطينيون يف سجون االحتالل ،ون العراقاثه يف سجدحأ
  .1 فقد دون كثري منهم هذه التجارب يف سري ذاتية وأحيانا سري غريية اجلنوب اللبناين يف معتقل أنصار

                                                
   .1980 نيةاجلبهة الوطنية الفلسطينية ودائرة اإلعالم يف منظمة التحرير الفلسطي –حممود درويش  - : انظر من السري الذاتية  – 1

   نييقدم معاناة الفلسطيني( 1975احتاد الكتاب والصحفيني الفلسطنيني  –شهادات على جدران زنزانة  –غازي اخلليلي  -    
  .)يف السجون األردنية      

    .      1978 –بريوت  –دار الفارايب  –دفاتر فلسطينية  –معني بسيسو   -    
  .د ت  –القاهرة  –مطبعة املعرفة  - دود والقيودعامل الس –عباس حممود العقاد   -    
  كتب املخطوط األصلي داخل معتقل الواحات املصرية على (بريوت  –دار ابن خلدون  –رية ااألقدام الع –طاهر عبد احلكيم   -    

  .)م  يف السجون املصريةنسخ ورسم غالفه أحد الرفاق الرسامني، قدم فيه موقف الشيوعيني ومعانا أربعورق السجائر  يف        
  يعكس جتربة مجاعة اإلخوان املسلمني وراء القضبان ويؤرخ (1975دار الفكر اجلديد  –يف أبو زعبل  –إهلام سيف النصر   -    

  .)عطية يف حلظة العبور األوىل املسماة بالتشريفة يشهد –حممد عثمان   –فريد حداد :  لسقوط الشهداء       
  جتربة أحد قادة احلركة الشيوعية ( 1978القاهرة  –منشورات العريب  –رسائل سجني سياسي إىل حبيبته  –مصطفى طيبة   -    

  . =)سجن ومعتقل 11سنة سجن يف 12 -  املصرية       
  أول عمل متكامل يكشف واقع القمع ومصادرة ( 1980 بريوت –دار الكلمة ودار الندمي  –الوطن ... السجن –فريدة النقاش  - =  

  ). يادة القانون والدميقراطيةساسية يف عهد السادات املتشدق بساحلريات واحلقوق األ      
 .1975 -  2ط - القاهرة  - كتاب دار نشر اليوم  - سجن ... سنة ثالثة  –سنة ثانية  –سنة أوىل  –مصطفى أمني  -    
  رسائل مصرية من السجن من ( 1988  – 3ط –مصر  –دار الوفاء للطباعة والنشر  –يف الزنزانة  –املستشار علي جريشه  -     

 )رجل القانون الذي انتصر أخريا ورد إليه اعتباره واعتبار مؤسسة القضاء       
 .القاهرة –مطبوعات أخبار اليوم  –مذكرات الولد الشقي يف السجن  –حممود السعدين  -     
 .529العدد  –دار اهلالل  –سنني احلب والسجن  –ي عبد اهللا الطوخ -     
 .القاهرة  –دار املستقبل  –هذا اتمع الظامل سجن مصر  –حممود طاهر العريب  -     
 .1979 - املنصورة  –دار النذير  –عندما غابت الشمس  –عبد احلليم خفاجي  -     



 -

  احملفورة علـى  هذا عن آلة التعذيب اليت خرجت الكثري من محلة العاهات املستدمية والنقوش اخلالدة  
  

  

  جساد شاهدا للتاريخ، والكثري من أصحاب األمراض املزمنة اليت صنعتها ظروف السجن القاسية كـالربو  األ
  .ها ومل خيرجواهبوالضغط والقلب واألعصاب وغريها، وابتلعت الكثري فدخلوا إىل غيا

السجون يف ابتداع أسـاليبها،   أما الذي جيب أال ينسى فتلك العذابات النفسية العميقة اليت تفنن زبانية
نني يف كثري من األحيان خبرباء متخصصني يف علم النفس ويعلمون سبل النفاذ إىل نفس السـجني إمـا   يمستع

انتهت كثري مـن   لغسيل دماغه وتدجينه واإلفراج عنه إنسانا جديدا غري الذي دخله، وإما لتعميق آالمه، وقد
  ن، ويف أقـل احلـاالت خسـارة اخلـروج بأزمـات نفسـية       رة بالسـجناء إىل اجلنـو  ذهذه الفنون الق

  

  .ةـوعصبي
الكثري من السجناء ما ال قوه من أساليب قمعية وحشية، ال إنسانية، سواء مـن آلـة    فضحوقد 

املستعمر أو آالت بعض األنظمة العربية الطاغية، يف مؤلفام الفكرية أو أعماهلم األدبية أو اعترافام اليت 
بعيدة عن أرض الواقع قرن من العذاب، وعلى أن الكثري من الشعارات املرفوعة مازالت  تقف شاهدا على

  .حريتها وأمنهاو حتتاج إىل شجاعة لتخرج إىل النور ويتمتع الناس بعدالتها و
  :ومن املعتقالت والسجون العربية اليت عربها شعراء هذه الدراسة و آخرون معهم نذكر باختصار

  

  : ةمن السجون املصري -
  

  .اإلجنليز من مرياثعلى طريق النيل، يقع بني املعادي وحلوان، مبىن قدمي :  سجن ليمان طره -
  

يقع على ربوة مشال قنا، من مرياث النظام اإلجنليزي، من أقسى السجون املصرية، أرسل   : سجن قنا -
 .ص هلذه الفئةخمصوجاء يف مراسالت رمسية أنه  1954خوان املسلمني منذ سجناء حركة اإلإليه 

  

                                                                                                                                                   
   –لتونسية للنشر دار ا –القاهرة  –دار األمحدي للنشر  –سنوات الفن والسجن والدموع  –إمام مذكرات الشيخ  -     

 .1973  تونس       
 . 1969-  2ط –الشركة الوطنية للتوزيع والنشر  –القضبان من وراء  –ن إبراهيم العقون عبد الرمح -     
   .)قصة ضابط مع السجن( - 1976 –العامة للكتاب  ةاهليئة املصري –حياة عراقي من وراء البوابة السوداء  – درهحممود ال -     

  :نذكر منها فا السري والشهادات الغريية أم      
  تتناول قصة ( 2000-  1ط –دار التوزيع والنشر اإلسالمي  –ملك السجن  –حممود حممد حامد  –حممد عبد احلليم خفاجي  -     

 .)1970 - 54سنة من  16إبراهيم شوشة يف سجون مصر خالل ورشدي عفيفي       
  امية حمة من غشهادة دام(، 1974 - دمشق  –ة  ونشر مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية ترمج –بأم عيين  –الجنر  فيليسا -     

 .)ر والتواريخ واألرقامالصوبالوثائق و عمةيهودية تفضح ممارسات الفاشية الصهيونية، مد      
  الكتاب الفائز  - افة بوزارة التربية والتعليممسابقة إدارة الثق –اتمع املريض  –جنيب الكيالين  - :  دانية فنذكروأما الدراسات املي     

  .جبائزة وزارة  التربية والتعليم        



 -

تسع الواحدة ، كيلومترات من ليمان طره، تتميز عنابره باالتساع ثالثةعلى بعد :  سجن مزرعة طرة -
 .1ان املسلمني متهيدا لإلفراج عنهم، مجع فيها سجناء اإلخوثالثني فردا

  

ـ :  سجن األجانب - ريب، أقيم يف جزء من خمازن التنظيم يف شارع عباس على مقربة من البوليس احل
  للمحكوم عليهم يف جرائم الصحافة وغريها كسجن سياسي ملا يتسم به من مواصـفات   1936استخدم مند 

  

 .مالئمة للسجناء السياسيني ومن نزالئه عزيز فهمي وعبد الرمحن الشرقاوي
يقع يف شارع قدري بالسيدة زينب، حول اليوم إىل مستشفى لألمراض اجللدية  :  سجن احلوض املرصود -
 .يه سجن املنفلوطي وسليم سركيس مع حشد من اللصوص والسكارىوف

يقع يف مدينة نصر، كان خمصصا للعسكريني ولكن النظام جعله مقربة لألحرار من : سجن احلريبال -
من أبشع السجون املصرية وقد أصبح عالمة على التعذيب ،  ني والشيوعينياملدنيني املعارضني وخباصة اإلسالمي

اعتبـاره  دمه ب 1975 رت احملكمة عاممثري الرعب يف النفوس، وقد أير، فمجرد ذكر امسه مص الوحشي يف
من نزالئه يوسف القرضاوي والشاعر الفلسطيين معني بسيسو وقد نزل هذا األخري . شاهدا على إذالل الشعب

  .2سجن الواحات أيضا
 

سجونه على الرغم مـن صـغر   اشتهر االحتالل اليهودي بكثرة  :من سجون االحتالل اإلسرائيلي -
 ،عتليـت  ،الدامون ،سطة املسكوبية ،العرفند ،ادل ،بئر سبع ، نفحةمساحة األرض احملتلة، نذكر منها ؛  

 ،3 انصار، جمدو ،عوفر ،تلموندا أوهلى كيدار، نفي تريستا ،الرملة ،كيشون ،اجلملة ،هشارون ،كفار ريونا
ألا تقـع يف  كلها وقد أغلقت .  2 انصار ،اخلليل ،سحن جنيد ،ايرز، ومنها سجن غزة املركزي –حواره 

  .4، كما أغلق سجن أنصار بلبنان مبعسكراته الثالثة والثالثني3املناطق الفلسطينية بعد االنسحاب
ومن السجون اليت نزهلا شعراء الدراسة نذكر الدامون واجلملة والرملة ونفحة وغزة املركزي، فمن نزالء 

  أما حممود درويش فزار كال من اجلملة والدامون أما سجن نفحة وسجن  ،الشاعر توفيق زياد الرملة والدامون
  

  .غزة املركزي فمن زوارمها الشاعر فايز أبومشالة
  

 حممدسجن بعقوبة والسجن العسكري ومعتقل اخليالة وقد زارها الشاعر : ومن السجون العراقية -
وسجن الفاو وسامراء والعمارة وتنقل بينها ،  يلشاعر علي احللمجيل شلش، وسجن املوقف العام الذي نزله ا

، ونقرة السـلمان   ثري، أما حممد مهدي اجلواهري فكانت إقامته بسجن أيب غريبالشاعر حممد جت األ
  .من نزالئه مظفر النوابالذي كان 

  

                                                
 .109، 75، 57 - يف الزنزانة  - علي جريشة  -  1
 .20 -  19 - الشعر يف سجون مصر  - حممد حممود الغرباوي  -  2
  .158  –نان لب –للطباعة والنشر والتوزيع  حلداثةدار ا –أدب السجون  –نزية أبو نضال   -  3
  .148 -  147 -  1984 -  1ط - مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر والتوزيع  - أدب املعتقل  33أنصار  - حسني سعدون  -  4



 -

العيسـى   سجن املزة العسكري وسجن النظارة وفيهما قضى الشاعر سليمان:  ومن سجون الشام -
  .فترة عقابه

  

ى عل الغنية عن كل تعريف، ألا حتمل من عالمات البطش اإلمامي املخلد  ومن السجون اليمنية -
منـها املشـبك   وم نزله الزبريي ونوسجن األه) نزهلما الشامي(حجة وسجن نافع سجن  ، صفحات الشعراء

  .رادع وغريمها مما سنأيت على ذكرهوال
سجن فيه الشاعر األردين مصطفى وهيب التل، كما نزل أيضا بسجن  ، مانالسجن املركزي بعونذكر 

  .1العقبة والرياضة جبدة
وقد هدم الكثري من مراكز العذاب هذه وحتول بعضها إىل مراكز تقدم خـدمات اجتماعيـة للنـاس    

لدامية بكتابام وغريها، ولكن الشعراء واألدباء واملثقفني خلدوا تفاصيل أحداثها ا...كاملستشفيات واإلدارات
  . املختلفة شعرا ونثرا وحتليال ونقدا، وأقاموها شاهدا على التاريخ ال يبلى

                                                
  .استدل على هذه السجون مـن سـري الشـعراء ودواوينـهم الشـعرية الـيت تـذكر يف بعـض األحيـان مكـان الـنظم             - 1

      



 -

  

  

  : انـف والسلطـاملثق -

Ζ                                                      Χ       

  
  * الفصل الثـاني* 

  .جدلیة اإلبداع بین الحبس والسلطان
  

 .المثقـف والسلطــان - 
  .ينهادواعـي اإلبـداع ومنـزلة الحبس ب - 

          
  

             

  
  

  

Θ Ε                                                              



 -

  

يشوب العالقة بالسلطان الكثري من اخلوف واحلذر والغموض على مر العصور، ملا تواتر عن أخبار 
انطباعا يوحي أن عدد الطغاة واملستبدين يفوق إىل حد بعيد  وتعطينا كتب التاريخ. احلكام من استبداد وطغيان

  .عدد احلكام اخلريين، مما جعلهم دائما مصدر خوف وحذر منذ القدم
وقد اهتم أصحاب كتب اآلداب السلطانية ذه العالقة اليت تكاد تكون مستحيلة وأفردوها بأبواب 

" يف التحذير من صحبة السلطان"ي الذي وضع بابا مستقلة، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر الطرطوش
وكان يقال قد .... اتفقت حكماء العرب والعجم ووصاياهم على النهي عن صحبة السلطان: "يقول فيه

قد جلَّج يف البحر، وأشد منه "وقيل  .1" غررمن خاطر بنفسه من ركب البحر وأعظم خطرا منه صحبة السلطان
  2"خماطرة صاحب السلطان

  

يف حكم اهلند أن صحبة السلطان على ما قد حتققه من عز وثروة وجاه عظيمة اخلطر، حىت أم  وجاء
شبهوها بارتقاء اجلبل الوعر، فيه الثمار الطيبة والسباع الضارية والثعابني املهلكة، فاالرتقاء إليه شديد واملقام 

3."فيه أشد  
  

يلحقه من أذى، فريون أما ال لطان من خري وبه املتعلق بالسيويوازن احلكماء بني ما ميكن أن يص
يتكافآن أبدا، ألن خريه ال يعدو أن يكون زيادة يف احلال، واملرء يستطيع احلياة واالستمرار دون تلك الزيادة، 

مل ال تصحب السلطان : سئل العتايب يوما.  أما شره فإزالة للحال وإتالف للنفس اليت من طبعها طلب املزيد
يف غري ) من السور( يألين رأيته يعطي عشرة آالف يف غري شيء ويرد: ن األدب؟ فأجابعلى ما فيك م

  .4"شيء، وال أدري أي الرجلني أكون
  

  

وما ينجر عنها فهذا معاوية بن أيب سفيان ينصح  5ويكفي أن حذّر احلكام أنفسهم من خمالطة السلطان
." يب ويرضى رضى الصيب ويبطش بطش األسدإياك والسلطان فإنه يغضب غضب الص"رجال من قريش فيقول 

وقد ى عمر بن عبد العزيز أحد جلسائه ". لو كنت رجال من العامة ما صحبت السلطان: " ويقول املأمون
يا ميمون احفظ عين أربعاً ال تصحنب سلطانا وإن أمرته باملعروف : "عن أربع أوهلا مصاحبة السلطان، فقال

   "....ويته عن املنكر
  

  ل بعض حكماء الفرس أن املال والسلطان مفسدان لكل أحد إالّ لرجل له عقل كامل، وشبه بعض وقا
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  .1احلكماء صاحب السلطان براكب األسد الذي خيشاه الناس وهو ملا يركبه أشد خوفا منهم
  

) ليلويف رواية ال يسلم عليها إالّ الق(ثالثة ال جيترئ عليهم إالّ أهوج "وجاء يف كتاب كليلة ودمنة 
ال يسعد من ابتلي "وجاء فيه أيضا ". صحبة السلطان وائتمان النساء على األسرار وشرب السم على التجربة

  .2 ..."بصحبة امللوك فإنه ال عهد له وال وفاء وال قريب وال محيم
  

ا إذ: "... وينصح ابن املقفع باالحتماء من السلطان مبن هلم سلطان يوازي سلطانه وهم العلماء، فيقول
إن وجدت من السلطان غىن فاغن عنه بنفسك : "، ونصح ابنه مرة فقال3"ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء

واعتزله جهدك فإنه من يأخذه السلطان حبقه حيل بينه وبني لذة الدنيا، ومن يأخذه بغري حقه يكسبه الفضيحة 
  .4"يف الدنيا والوزر يف اآلخرة

  

ما، فإذا جئنا إىل عالقة املثقف بالسلطان وجدنا األمر أخطر ألن هذا عن خطر االتصال بالسلطان عمو
املعرفة يف الغالب هي اليت تقود املثقف إىل السلطان حلاجته إليها يف تسيري شؤون مملكته من جهة ولرتوع 

إىل فبقدر ما حيتاج ...داخلي خفي هو أقرب إىل مشاركته األمر أو منازعته ما دام يتفوق عليه بتلك املعرفة
العلماء بقدر ما خيشاهم، وأشد ما خيشاه من العلوم تلك اليت توسع العقول، وتعرف اإلنسان حقيقته وحقوقه، 

االستبداد والعلم ضدان متغالبان، فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها يف إطفاء نور العلم "وتفسد عليه، ذلك أن 
  ".وحصر الرعية يف حالك اجلهل

  

مرتبة مصاحبة السلطان ألم يفتقدون إىل وسائلها من ذكاء ومعارف  ونادرا ما وصل العوام إىل
واستطاعوا منافسة أصحاب األقالم  ،اللّهم إالّ يف بعض حاالت اجلند الذين برعوا يف جماهلم ،ومهارات شىت

 بل وزحزحتهم أحيانا عن املشاركة يف صناعة القرار، نضرب على ذلك مثالً بالكاتب األندلسي ،لدى احلكام
ابن برد األصغر الذي آمله أمر تقريب اجلند وميش الكتاب فأراد لفت انتباه السلطان إىل حاجة اململكة إليهما 

، واليت انتهى فيها إىل عقد مصاحلة 5مبناظرته اخليالية بني السيف والقلم" صاحب القلم وصاحب السيف"معا 
  .بينهما ألن كالّ منهما يكمل اآلخر

  

قة الشائكة الضرورية املشوبة باحليطة واحلذر، املغشاة باخلوف تشكل جدلية صعبة ويبدو أن هذه العال
والناظر املدقق يف تاريخ اإلسالم جيد للمستبدين من اخللفاء "بني املعريف والسياسي يف تاريخ الفكر اإلسالمي، 
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لك أن بني االستبداد والعلم حربا ذ 1"أفعاال مريعة يف إطفاء نور العلم) والعلماء املنافقني... (وامللوك األولني
مما حدا ببعض العلماء واملثقفني إىل لعن السياسة وكل ما يأيت من قبلها والدعوة إىل .   2"دا مستمراادائمة وطر

، فقد انتبه بعض العلماء إىل إمكانية استغالل رجل السياسة لبعض مفاهيمهم وطموحه إىل 3تركها ألهلها
العامة، ودعوا إىل ضرورة االحتفاظ مبسافة فاصلة بني رجل العلم ورجل السلطة، بل استغالل مرتلة الفقيه بني 

، فقد رأى حممد 4وقاد بعضهم ذلك احلذر إىل الفرار من رجل السيف والسلطان ومقاطعته ورفض التعامل معه
  .واجتناب مقاومة السلطان شرطا لكل نشاط ميارسه رجل العلم... رشيد رضا يف اتقاء السياسة

لعل من أبرز صور عالقة املثقف بالسلطان يف اتمع العريب صورة الكاتب الذي مل يكد خيرج عن و
الكتابة ) أصلأي (خ سنإن ": "ذم أخالق الكتاب"كما قال اجلاحظ يف رسالته اليت وضعها يف " اخلدمي"معىن 

قَّاء، وحمله من فأحكامه أحكام األرِ ،يبىن على أال يتقلّدها إالّ تابع، وال يتوالها إالّ من هو يف معىن اخلادم
إىل الكتاب، حيث  6وسبقه إىل مصطلح اخلدمة عبد احلميد الكاتب يف رسالته الشهرية. 5"ياءباخلدمة حمل األغ

، "، ال حتتملون يف خدمتكم على التقصريمفإنكم مع ما فضلكم اهللا به من شرف صناعتكم، خد: "قال
ألم ال . 7الذين تناولوا هذه العالقة بالدراسة أن الكتاب خدام االستبداد وكذلك يرى جلّ الدارسني احملدثني

يعربون إالّ عن رأيه وال يصدرون إالّ بأمره، ومتتاز عنهم صورة الفقيه أو العامل ملا ميلكه من سلطة علمية موازية 
السلطان يف حاجة دائمة إليها  يف قوا للسلطة السياسية ورمبا فاقتها أحيانا مبا هلا من قبول شعيب، مما جيعل

الستمراره ويشعرها بضرورة ممارسة دور الرقيب عليه وإن تفاوتت صالت العلماء بالسلطان وعرفت مدا 
، وطائفة األطباء ...)متصوفة–متكلمون –فقهاء –قراء (وجزرا باختالف ثقافات احلكام والعلماء وطبائعهم 

اا، وطبقة الفالسفة الذين حاولوا اجلمع بني الفكر اإلسالمي وما االستغناء عن خدم–اليت ال يستطيع احلكام 
انتهى إليه املتكلمون وبني الثقافات األخرى املترمجة، وقد القى بعضهم عنتا ومر مبحن ال تكاد ختتلف عن حمن 

  .العلماء والفقهاء
نة مبدحيها التكسيب الذي وال ننسى طبقة الشعراء اليت مل تكد خترج يف الغالب عن دور املوادعة واملداه

  .اختذت منه مصدر استرزاق ال ميكن االستغناء عنه وإن وجدت فيها بعض املواجهة فقليلة
  وسنقف عند بعض جتارب أعالم هذه املهن احلساسة اليت ال ميلك السلطان بدا من احلاجة إليها 
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ول له نفسه احلول دون طموحاته ستعانة خبدماا الستمرار ملكه، وال جيد حرجا يف قمع كل من تسواإل
  .ورغباته

  

وال عجب أن جتد احلركات الثائرة واملتمردة سندا أدبيا من هذه الفئات يف أغلب األحيان، وأن تتجرع 
هذه الفئة من بطش احلكام واستبدادهم ألن السلطان مل يعد يرضى حبيادها وعدم معارضتها وإمنا يطلب 

حىت رأى الكواكيب أن قلوب املستبدين الشرقيني هواء من  1،من عاداه تأييدها اللّامشروط وعداءها لكل
  2".من صولة العلم، وكأن أجسامهم من بارود والعلم من نار"خوف أهل العلم، وأم يرجتفون 

  : ، الصراع الدائم و النهايات املفجعةالفقيه والسلطان -
سة وأول مسامهة يف احلركة السياسية هي يف التاريخ اإلسالمي بني املثقف ورجل السيا صدامولعل أول 

يف ثورا على اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، فقد أرسل إليه القارئ كعب بن عبدة املعروف  3حركة القراء
بن عبد اهللا التميمي لينذره،  رخر هو عامبزهده رسالة ينتقد فيها سياسته، وأرسل إليه جمموعة من القراء قارئا آ

انظر إىل هذا، فإنّ الناس يزعمون أنه  : " ويقع بينهما حجاج ويتهمه عثمان باجلهليس مث عامر بن عبد ق
  .4"دري أن اهللا لك باملرصادواهللا إني أل: "...فريد عليه." .اهللا ما يدري أين اهللا فو..  قارئ

ريبهم ونظرا ملا أصبح ميثله القراء من خطر يف حتريك دفة السياسة خشيهم األمراء وحاول البعض تق
، ورمبا اختذت حماولة التقرب هذه صورة من صور التزلف لرجل العلم طمعا يف 5وجعلهم من خاصتهم

استغالل مرتلته وتوظيف معارفه يف خدمة السلطان وتقوية نفوذه، مثل حماولة اخلليفة األموي هشام بن عبد 
  .6امللك مع الفقيه التابعي سعيد بن املسيب

تقريب يف االس اخلاصة من بني أساليب السلطان يف حماولة استغالل املركز ورمبا كان إغراء املال وال
االجتماعي للعلماء، وهو األمر الذي رأى فيه جلّ العلماء نوعا من أنواع االرتشاء واالستدراج وتزيني جمالس 

من قبل وقد أشار تاج الدين السبكي إىل خطورة هذا االستدراج   7-على حد قول ابن خلدون-السلطان 
فكم رأينا فقيها تردد على أبواب امللوك فذهب فقهه ونسي ما كان : " رجل السياسة لرجل العلم، فقال

ولذلك وجدنا الزهاد والعباد يتجنبون السلطان و يستغنون . 8"وذلك فساد عظيم وفيه هالك العامل... يعلمه
با حازم ليعظه، ويدور بينهما حديث يسأله لك بن مروان حيج، فيستحضر أنه، فهذا اخلليفة األموي عبد املع
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  وما أصنع بإتيانك، إن أدنيتين فتنتين وإن أقصيتين :  ؟ فيجيبه مالك ال تأتنا: " فيه اخلليفة عن عزوفه عن زيارته
  

  .1..."حزنتين وليس عندي ما أخافك عليه وال عندك ما أرجوك له
  

املركز العلمي، فيجمعون يف املرحلة التالية بني وال يقف دور القراء عند النصح والتحذير واالكتفاء ب
الدورين العسكري والثقايف مبشاركتهم يف معركة صفني وانضمام أغلبهم إىل صفوف اإلمام علي، مث بني 
الثقايف والسياسي حني دعوا إىل التحكيم واختاروا احلكم، ومنهم حجر بن عدي الكندي والذين امتنعوا معه 

فأمر بإحضارهم ) معاوية بن أيب سفيان(هذه البدعة  ثحدم وا بلعنِفوق املنابر، وردعن لعن اإلمام علي من 
يف سبعة  يدفتراجع من تراجع وصمد حجر بن ع إليه مكبلني، ومارس عليهم صنوفا من اإلرهاب والتعذيب،

الدينية يف صناعة القرار ، وذه املواقف يكون القراء قد دشنوا سلطة العلماء 2من أصحابه، فأمر معاوية بقتلهم
السياسي، ودخلوا يف مرحلة الحقة يف صراع مع الدولة األموية عندما أحدث اخلليفة عبد امللك بن مروان 
إصالحات حامسة يف جهاز الدولة كالتعريب مثال، وفرض لتحقيق مشاريعه ضرائب اعتربها القراء غري شرعية، 

، "بدير اجلماجم"د الرمحن بن األشعب واملعركة الشهرية املعروفة وانتهى األمر م إىل االنضمام إىل ثورة عب
نذكر منهم احملدث والفقيه سعيد بن جبري الذي شارك يف الفتوح، وعندما اختلف احلجاج مع ابن األشعث يف 

وملا ازموا توىل احلجاج بنفسه مهمة . خطة احلرب وعزله، ثار عليه وأصحابه، وانضم إليهم سعيد بن جبري
، ومثله سعيد بن املسيب الذي رفض مبايعة 3ستنطاقه وإهانته وإرغامه على التراجع وملا يئس منه أمر بذحبها

الوليد وسليمان ابين عبد امللك خليفتني من بعده على التوايل، وظل متمسكا مبوقفه رغم مبايعة أهل املدينة، 
طلق سراحه دون أن يتراجع، وظل بعيدا عن فجلد مخسني سوطًا وطافوا به أسواق املدينة مث أدخل السجن وأ

  .4اخلليفة وحاشيته
  

وإن مجع القراء بني السلطتني الثقافية والعسكرية يف هذه الفترة املتقدمة من التاريخ اإلسالمي، وكانوا 
من السباقني إىل اجلمع بني سلطة السيف والقلم ومواجهة السلطان وحماولة إرغامه على اخلضوع للعلم 

اعتباره مصدر الشرعية والسلطة، فإن الفقهاء الذين أخذوا عنهم وخلفوهم أخذوا يفقدون تدرجييا وللكتاب ب
  .5مصدر للشرعية وللسلطة سلطة السيف ويكتفون بالسلطة العلمية
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ولكنهم ومع ذلك احلياد مل ينج أغلبهم من بطش السلطان إىل احلد الذي ميكن القول فيه أن عالقتهم به 
احملنة أكثر من غريه ما دام رجل السلطة يدرك ثقل سلطام العلمي وموازاته لسلطته السياسية قد اختذت طابع 

من نفوذه املطلق موالعسكرية واالقتصادية، ويعلم قدر من تأييد شعيب ) الشرعي(، ملا لرجل العلم 1على احلد  
  

  .وتأثري واسع يف اتمع
  

ة بني رجل العلم ورجل السياسة على حمدوديتها إذا ما وألن التاريخ مليء بصور االصطدام واملواجه
قورنت بصور املوادعة، فإننا سنحاول الوقوف عند بعض تلك الصور بقدر ما يوصلنا إىل فهم العالقة بني 
مثقف العصر احلديث واحلاكم وإرث احلذر الذي توارثته طبقات املثقفني جيال بعد جيل، وظل يعمق اهلوة بني 

  .الطرفني
  

ويتعلم اإلمام  2أبو حنيفة وكان مؤيداً لزيد بن علي يف ثورته ميتحن امتحانا قاسيا يف عهد بين أمية، فهذا
الشافعي يف مدرسة اإلمام مالك أن سلطة العامل ال تعلوها سلطة أخرى، إا سلطة ال تستند إىل السيف 

 ذل واخلضوع إذا هو وقف ببااوالسوط واحلبس وإمنا تقوم على العلم، وجتعل صاحب السيف ال يشعر بال
  :  3وينشئ شعرا يف ذلك

  

  م ذلــفال يكن لك يف أبوا  وا   ـإن امللوك بالء حيثما حلّ
  جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا     
  .4م ذلـإن الوقوف على أبوا فاستغن باهللا عن أبوام كرما     

  

لوجه مع اخلليفة  فيجد نفسه وجها) وايل جنران(اسة يرها له رجل السبياسية فعلية يدهو اآلخر مبحنة س ومير 
أمر بإحضاره إليه يف نفر من رفاقه يالعباسي الذي رأى أنه يعمل بلسانه ما ال يقدر عليه املقاتل بسيفه، و

، 5احلسن صاحب أيب حنيفةعفى الشافعي بوساطة الفقيه حممد بن ينفذّ فيهم القتل مجيعا وياملتهمني باألموية، و
شارك فيهما ،  ه حممد النفس الزكيةيمث ثورة إبراهيم بن عبد اهللا وأخوقيل أنه شارك يف ثورة زيد بن علي 

  .6بالقول واإلفتاء واملال
  

وشبيه ذه احلال حمنة العز بن عبد السالم املعروف بسلطان العلماء عندما أنكر على سالطني الشام 
الصليبيني وحتالف بعضهم مع األعداء وندد بتصرفام يف املساجد فتعرض للمضايقة  اوم يف مقاومة

واإلرهاب وفرضت عليه اإلقامة اجلربية مرارا، فرحل إىل مصر وعني قاضيا للقضاة، وكانت له مواقف صارمة 
                                                

  .128 - السابقاملرجع  -  1
 .127 - بريوت  - دار القلم  - ة يف العصر األموي أدب السياس –أمحد حممد احلويف  -  2
  . 158 - الفكر األصويل وإشكالية السلطة  –عبد ايد الصغري  -  3
  . 93 -  2000لبنان  1ط –لبنان  –مؤسسة األعلمي للمطبوعات  –ديوان اإلمام الشافعي  -  4
  .161 - الفكر األصويل وإشكالية السلطة  –عبد ايد الصغري  -  5
  .119 – 1991-  3ط –دار الكتاب اللبناين  –أمحد بن حنبل  –األئمة األربعة  –طفى الشكعة مص -  6



 -

قهي، فقد أعلن أنه مل مع املماليك استجابوا على مضض هلا ومل يعاقبوه عليها أو يتمردوا على سلطانه الديين الف
تثبت حرية هؤالء املماليك الذين كانوا يف األصل عبيدا لألتراك فثار عليه املماليك واضطرب أمرهم إذ قاطعهم 

  ورجعوا إليه يف األخري طالبني موقفه، فأفىت بعقد ) ال يصح هلم بيع وال شراء(الناس، وصاروا يف حكم العبيد 
  

  .1"فائدة بيت مال املسلمني وأعتقهم بعدهاجملس ينادي فيه عليهم بالبيع ل
  

ولنا أن نكتفي من صور هذا االستبداد لطائفة العلماء مبحنة اإلمام أمحد بن حنبل الذي واجه السلطة 
يف قضية فكرية سياسية دينية كربى هي قضية القرآن أخملوق هو؟ ومل يكن وحده فيها، فقد شاركه من علماء 

  .دثني والفقهاءواحمل ةعصره الكثري من القضا
أمر املأمون من مل يقل خبلق القرآن باإلمساك عن احلديث واإلفتاء يف السر والعلن، ومن أصروا منهم 
على موقفهم يرسلون موثقني إىل معسكر اخلليفة ميتحنهم، فإن مل يرجعوا ويتوبوا محلهم على السيف مجيعا، 

ر وتكفري هلم وديد بإعمال السيف، وكأن مشاكل ويف رسائله إىل عامله على بغداد تسفيه لعلماء العص
ويبدو أن سلطان السيف مل يبق . اخلالفة كلها حلّت على يدي املأمون ومل يبق أمامه غري مشكل خلق القرآن

غري ابن حنبل والشاب حممد بن نوح، اللذين أرسال إىل املأمون لكن املنية عاجلته فأعيدا إىل املعتصم، ليموت 
واحلديد يف رجليه ويواصل ابن حنبل طريقه مقيدا أين يلقاه املعتصم حامل وصية أخيه املأمون حممد بن نوح 

بالتصدي هلؤالء، وتعرف احملنة أبعادها القصوى يف غياهب السجن حتت نري السياط بعد أن أقسم اخلليفة أالّ 
س، مث محل إىل بيته وأمر بأن يقتله بالسيف وإمنا يضربه ضربا بعد ضرب ويلقيه يف موضع ال ترى فيه الشم

يلزمه، وميتنع عن حتديث الناس بل حىت اخلروج إىل صالة اجلمعة، واستمرت إقامته اإلجبارية يف خالفة الواثق 
الذي التزم يف مجيع األحوال  2حىت إذا جاء املتوكل غري يف السياسة الدينية للدولة وعمل على تقريب ابن حنبل

  .ام العامالنصح واحلرص على حفظ النظ
ولكن هذا املوقف الوسط مل يكن يرضي الكثري من احلكام ألنه التزم موقف االستقالل عنهم وحرص 

  .على عدم خمالطتهم وحضور جمالسهم، ومل يكن يقبل جلّهم إالّ أن يكون العامل معهم كلية وإالّ فهو ضدهم
وترميم مؤسسة القضاء " عيدولنة العلم الشر"وقد شهد عصر ابن حنبل تدخل الدولة بقوة من أجل 

وفرض مذهب الدولة الكالمي ليس فقط يف قضية خلق القرآن اليت مل تكن إالّ حجة ختفت وراءها لتصفية 
حساا مع ورثة الشرعية الدينية من علماء وفقهاء وقضاة وحمدثني، ولبسط سلطتها الكاملة يف كل ااالت مبا 

سليم بأن هناك سلطة واحدة ينبغي اتباعها واخلضوع هلا هي سلطة وعلى العامة الت.. فيها القضاء واالفتاء
  .3الدولة وشريعتها الرسمية
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فابن حنبل مل  1،ومن كبار رجال احلديث الذين امتحنهم املأمون أمحد اخلزاعي وأبو مسهر الدمشقي
له أال يقتل كما قتل  يكن البطل الوحيد يف حمنة خلق القرآن، ولكنه كان الناجي الوحيد من امتحاا إذ كتب

آخرون، ليتحول إىل بطل رمزي تارخيي هلذه احملنة اليت مل يكن اهلدف من ورائها إالّ بسط نفوذ احلاكم وإلغاء 
  .كل سلطان عداه

  

  : الفيلسوف والطبيب وتقلب األحوال -
اء، ملا يقف وقد عرفت طبقة األطباء على يد خلفاء بين العباس حمنا ال ختتلف عن حمن الفقهاء والعلم

عليه هؤالء من أسرار القصر، فهم أعرف الناس جبسم اخلليفة وخفايا أسرار حياته اخلاصة، وهم أدخل الناس 
وكثرية هي األسر الطبية املنكوبة مثل . إىل أهله، هلم سلطة مبسوطة على جسم اخلليفة وأجسام أهله وخاصته

، )الراضي–املتوكل –املأمون –الرشيد –املهدي –ور املنص(أسرة بختيشوع اليت تعاقبت على عالج اخللفاء 
حيث نكب الرشيد جبربائيل بن خبتيشوع مث شفع له وزيره الفضل بن الربيع، مث سجنه املأمون بتهمة مساندة 

ستمر ا إىل يوينفي اخلليفة الواثق خبتيشوع بن جربائيل مث يقربه املتوكل مث ينفيه إىل البحرين ف ،أخيه األمني
  .2وفاته

ومثل حنني بن إسحاق الذي انتهى به األمر إىل اجللد والسجن وانتزاع األمالك، مث العفو بعد ذلك 
  .3حلاجة اخلليفة وحاشيته إىل صناعته الطبية

  

وكذلك كان مصري بعض الفالسفة، ويأيت يف مقدمتهم الكندي الذي دشن دخول الفلسفة يف الصراع 
أهل الغربة : "لم احلقيقي من الفقهاء الذين ادعوا ملكيته ونعتهم بأمحول السلطة العلمية، وسعى النتزاع الع

ذبا عن كراسيهم اليت نصبوها عن غري استحقاق، بل ... عن احلق، وإن تتوجوا بتيجان احلق من غري استحقاق
  4."للترؤس والتجارة بالدين

  

–وسياسية –علمية ( وقد دفع الكندي ضريبة االتصال بالسلطان ومثن ذلك الصراع بني السلطات
فقربه املعتصم وأقامه على تربية ابنه وأغدق عليه، ليعصف به املتوكل حني لعب ورقة أهل السنة ) ودينية

  .5وجيلده وجيرده من مؤلفاته
  

  .6وكان مصري ابن سينا طبيبا وفيلسوفا السجن واملطاردات، وقضاء أغلب عمره هاربا متخفيا
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الذي أثر عنه على قربه من السلطان رفضه ملا كان يعرف بكتب اجة بوال خيتلف عنهما حال ابن 
البالغيون يف كتب اآلداب اليت يسموا سلطانية، املشتملة على  " -كما يقول–اآلداب السلطانية اليت كتبها 

من أكثر الذين نظروا لآلداب ، 1"ليس له جدوى وال هو علم اويل املشورية يف حمبة السلطان الوصايا واألق
  ،وتسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة امللك، سلطانية املاوردي صاحب األحكام السلطانية ال

  إن الدين وامللك توأمان ال قوام ألحدمها : " والذي يرى أن تأسيس الدولة ال يكون على الدين وحده، يقول 
  

  .2"إال بصاحبه، ألنّ الدين أس، وامللك حارس
ناصب وتقلب فيها صعودا وهبوطا، فتوىل الوزارة أكثر من مرة وسجن مرات، وانتهى تقلد ابن باجة امل

، وهي مة معهودة توجه إىل الفالسفة ويلوح ا احلكام كلّما 3اية مفجعة إذ قتل مسموما بتهمة الزندقة
  .الحت هلم بادرة اعتراض أو ثورة

 يببإىل جانب كونه طضيا على إشبيلية عني قايوهذا الطبيب الفقيه القاضي الفيلسوف ابن رشد 
الكشف " ة ونفيه حنو عامني، رمبا بسبب كتابه يالفلسف هيصدر املنصور منشورا يقضي بإحراق كتبخلليفة، ا

الذي انتقد فيه املذهب األشعري وهو انتقاد خفي ملؤسس السلطة املوحدية " عن مناهج األدلة يف عقائد امللّة
  .4وقد عفا عنه وعن الفلسفة بعد ذلك ،األشعري يف تلك البالدع املذهب يومش" ابن تومرت"

حذر السلطان وخوفه على ضياع  لفقهاء والفالسفة قد نكبوا وإمناوهذا ال يعين أن كل العلماء وا
  .سلطانه هو الذي يدفعه إىل تضييق اخلناق حىت ال يرى الناس مجيعا إالّ يف فلكه وحتت سلطانه

  :اخلدمي ودرب املوادعة  الكتاب والسلطان ، مهنة -
بقي لنا أن نقف عند شرحية من املثقفني يف صلتها بالسلطان واملغايرة حلد ما لكل الصور السابقة القائمة 
على االستقالل بالرأي أو النصح والتلميح أو الرفض واملواجهة يف أقصى احلاالت، وهي صورة الكتاب 

، وإن كان سلطان الكاتب غالبا املهادنة إن مل نقل التبعية املطلقةوالشعراء الذين تقوم عالقتهم على املوادعة و
أقوى من سلطان الشاعر حلاجة السلطان إىل صناعته يف تسيري شؤون البالد، إذ عليها كما يقول أبو هالل 

ار،  بأمر الدين والسلطان وعليهما مدار الدنيا خمتصتمويضيف إليها اخلطابة فيجعله "مدار السلطان"العسكري 
يبىن على الكذب واالستحالة من الصفات املمتنعة،  -كما يرى- ويبعد الشعر عن هذه الدائرة ألن أكثره 

، بينما ال حيتاج إىل الشاعر إالّ لغايات فردية هي إشباع رغبته والنعوت اخلارجة عن العادات واأللفاظ الكاذبة
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اب جمرد خدام وعد ابن خلدون الكتابة يف عداد ، فقد عد اجلاحظ الكت1يف مساع املزيد من املديح واإلطراء
بل هم كما يقول . الصنائع األخرى اليت يستعني ا السلطان يف تسيري مملكته، كالبناء مثال والعمران والزراعة

ألن  2 ."آلته اليت ا يستظهر على حتصيل مثرات ملكه والنظر إىل أعطافه وتثقيف أطرافه واملباهاة بأحواله"
ة ظلت حمكومة بأصلها وهو خدمة اخلليفة أو السلطان، فال ميكن االعتماد عليها يف تأسيس سلطة الكتاب

مستقلة موازية لسلطانه كما هو احلال عند الفقهاء، ألا ال تتحرك إالّ يف إطار حركته، حتتمي به وتستظل 
  ب جلّ احلكام على كسر بسلطانه وختدمه يف مواجهة سلطات علمية أخرى أقواها سلطة الفقيه اليت تعاق

  

  .شوكتها وفصلها عن مصدر قوا واعتدادها وهو العامة
  

ولكن الكتاب مل يقفوا عند حدود تدبيج الرسائل الرمسية، بل حتول أغلبهم إىل كتاب سياسيني يقدمون 
مم السابقة، إىل خمدوميهم معرفتهم العلمية بالسياسية واملستمدة يف الغالب من تقاليد نظم احلكم امللكية لأل

وهو ما كان " رياسة القلم ورياسة السيف: "وارتقى بعضهم إىل وظائف حساسة أعالها اجلمع بني الرئاستني
يعرب عنه بلقب ذي الوازارتني، وممن تقلد هذه الرتبة الفضل بن سهل وزير املأمون، والكاتب والفقيه والوزير 

  .3مأساويةلسان الدين بن اخلطيب، وقد انتهى كالمها اية 
  

انتهج جل الكتاب إن مل نقل كلهم درب املهادنة واملوادعة وقدموا للحاكم ما يساعده على بسط 
سلطانه مبا كانوا ينقلونه عن السابقني، مثل حماوالت ابن املقفع القائمة أساسا على تعليم االستبداد والتقليص 

ضاع السياسي والديين على حد سواء إىل من سلطة رجل الدين يف سبيل إحكام قبضة احلاكم املطلق وإخ
الرأي إىل والة األمر، ليس للناس يف ذلك شيء إالّ اإلشارة عند املشورة واإلجابة عند : "سلطانه؛ يقول

فإن كنت حافظا "...السخرة،  عمل، وعلى الكاتب أالّ يعتد برأيه يف حضرم ألنه جمرد خدمي يعمل 4"الدعوة
تشكرهم وال . تعلمهم وأنت تريهم أنك تتعلم منهم وتؤدم وكأم يؤدبونك ...كإن بلَوك، جلدا إن قربو

فالبعد منهم كل وإالّ  ،تكلّف الشكر، بصريا بأهوائهم، مؤثرا ملنافعهم ذليال إن ظلموك، راضيا إن أسخطوك
ة احلاكم والتأقلم وكأننا به يدعو الكاتب إللغاء ذاته متاما والذوبان يف خدم، 5"احلذر منهم كل احلذرالبعد و

، 6مع كل تقلباته، ولكنه على الرغم من تفانيه وحذره وقع احملذور ودفع ابن املقفع مثن صلته بالسلطان غاليا
وقد مرت بنا يف الفصل األول صور شىت حملن الكتاب وايام املأساوية، فهم خمريون بني أمرين إما االنسحاق 

  .والسخرة والذلّ واهلوان وإما احملن
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هم، ودفعه إىل ترك ورمبا كان ذلك احلذر سببا يف ابتعاد اجلاحظ إىل حد ما عن السالطني، بل وأجوائ
إذ مل يكن من كتاب الدولة الرمسيني، ولكنه مع ذلك أهدى  ،1ومل ميكث فيه أكثر من ثالثة أيام الديوان سرا

  .سطهم ويصيبه خريهم أو شرهمكتبه إىل أهل السلطان دون أن يتوغل إىل و–على عادة كتاب زمانه –
  

أما أبو حيان التوحيدي فلم تتضح له رؤى تلك العالقة ومل يستطع اختاذ القرار وظل يتأرجح بني 
وبني ... الفاجع بني طمع احلظوة لدى األعيان والسلطان"اإلقبال عليهم والزهد فيهم، فكان مثاال للتردد 

، ويصف "باب اهللا وباب السلطان"كما كان حيب تسميتهما وظل متأرجحا بني البابني  2،"العزلة والتصوف
يف صراحة نادرة معاناته وهو يقف عند باب السلطان مستجديا متكسبا يف زمن مل يكن فيه من منافذ لبضاعة 

وما كانت تعرفه من تزاحم واعتبارات قد تتجاوز حدود املكتوب إىل الكاتب " سوق السلطان"الكتاب إالّ 
سف : "جيتاز عتباا إالّ القليل، وينتهي إىل ذلك احلكم البليغ الصادق النابع من أعماقه وقناعاتهوعالقاته فال 

ويقتنع يف األخري أال فائدة من عرض " 3التراب أخف من الوقوف على األبواب، إذا دنوا منها دفعوا عنها،
وينتقل من دائرة املوادعة . 4كثريا بضاعته يف سوقهم، فيحرقها ويتوجه إىل الباب اآلخر الذي تردد يف ولوجه

إىل دائرة املواجهة فيكتب بعد فشله عند بايب ابن العميد والصاحب بن عباد رسالته الشهرية يف ذمهِما، 
إذا مدح فَرط، وإن : "وخيتصهما بالغيبة اليت حترقهما وغريمها بعد أن اختصاه باخليبة، وعذره أنه فقري، والفقري

  .لى حد تعبريهع -  5"ذم أسقط
  

يف رسالته اهلزلية، الشهرية، فقد مسخه : "وكذلك فعل ابن زيدون بغرميه الوزير األندلسي ابن عبدوس 
  .6مسخا، مقتفيا فيها ج اجلاحظ يف رسالة التربيع والتدوير

  

  : فلسفة الشعر بالسعر ،الشعراء والسلطان -
فإذا جئنا إىل طبقة الشعراء وجدنا حاهلم أسوأ  هذا عن الكتاب أو كما مساهم اجلاحظ خدام السلطان،

وشأم أقلّ من شأن الكتاب الذين غالبا ما كان يقلد بارعوهم املناصب السياسية البارزة كالقيام على أحد 
يف جمتمع ينظر  الدواوين أو رئاسة الديوان وأحيانا الوزارة بكل ثقلها وسلطاا مما يؤكد حاجة السلطان إليهم

النقاد إىل الشعر على أنه مصدر كسب وحرفة أو صناعة ويهيئون الشعراء والكتاب ليكونوا خدما فيه أغلب 
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عند الرؤساء " أن يلحن ويتعمد ذلك البليغ يف بالط امللوك، ويبلغ م األمر إىل سن قانون غريب يوجب على 
وبالطام واستمرار شاعر ما يف فوجود الشعراء يف قصور احلكام  . 1"يلحنون وامللوك الذين ال يعربونالذين 

جملس أو قصر ال يتم إالّ مبا يقدمه ذلك الشاعر من مدائح للحاكم، وجبودته وسريورته يف الناس مما يبسط 
، يرهب أعداءه أو يغري حمبيه، فإن مل يستطع أن بل وخارجها سلطانه، ويذيع أخباره إىل أبعد حدود مملكته

 على نيل رضاه فألحد رجال حاشيته أو أبنائه، وذلك ما يعرف باملديح يصل إىل السلطان لكثرة  املتنافسني
التكسيب الذي حتول بالشاعر إىل جمرد خدمي يرضي غرور السالطني ويقتات مما يعطونه مقابل شعره، فقد 
صارت املدائح سلعا حقيقية ال سيما يف العصر العباسي وغال مثنها ونال بعض الشعراء ثروات طائلة بسببها، 
نذكر من ذلك على سبيل املثال ال احلصر أن اخلليفة املهدي جعل مثن املدحة من مدائح مروان بن أيب حفصة 

حىت أصبح من األمثال الشائعة قوهلم . 2مائة ألف درهم، وأعطاه اهلادي على مدحة مائة وثالثني ألف درهم
به اخلليفة جمالسه يف زمن انقسمت فيه  ، بل حتول الشعراء أنفسهم إىل جمرد أثاث يزين3"بيع الشعر بالسعر"

البالد إىل دول ودويالت، وأصبح األمراء واخللفاء يتنافسون يف اجتالب الشعراء الالمعني والعلماء يف شىت 
فروع املعرفة إىل بالطام، ويفاخر بعضهم البعض اآلخر مبن يضمهم جملسه، فقد غدا كل قطر من أقطار 

هاما كبغداد والري وحلب ومصر واملغرب واألندلس بإماراما املختلفة  اململكة مركزا ثقافيا وعلميا
  .وعواصمهما الثقافية 

  

واملتأمل لطبيعة العالقة بني هؤالء الشعراء والسالطني جيدها ال تتجاوز يف الغالب عوامل املديح وسوق  
بة الطمع ومنافسة السلطان ولنا يف األخذ والعطاء، فال يتطاول الشاعر إىل سلطان أو يطمع فيه ألنه يعلم عاق

واضح على طبيعة تلك العالقة اليت ال الثل املطموح املتنيب اجلامح إىل اإلمارة وما لقيه يف سبيله من مطاردات 
املديح قد حتول "وهذا ال يعين يف مجيع األحوال أن شاعر . جيوز للطرف األخر منازعة احلاكم فيها أو منافسته

عرض بضاعته ويقبض الثمن، فهناك من املمدوحني من جتسدت فيهم خالل محيدة جاز إىل بائع متجول ي
للشعراء التغين ا كما أن هناك التزامات أخرى معنوية يؤديها بعضهم جتاه املمدوح أمهها الوالء وجتديد 

  .4العهد
  

حاكما مثلما فعل وال نكاد جند من الشعراء من انتقد تصرحيا أو تلميحا سياسة حاكم يف رعيته أو هجا 
الشاعر العباسي اهلجاء السليط دعبل اخلزاعي الذي مل ينج من بطش لسانه كل اخللفاء الذين عاصروه 

وظل يتخفى منهم  جندهموقضام ووزراؤهم ووالم وقادة  )الواثق، املتوكل - املعتصم-أمونامل-الرشيد(
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ل وهناك من مارس ما ميكن تسميته باهلجاء ب. 1حىت دأ ثورم ليعود إىل بغداد وإىل اهلجاء من جديد
التكسيب الذي يرغم الناس على العطاء وإالّ تعرض هلم، مثلما كان الناس حيذرون احلطيئة فيشبعوا حاجته قبل 

  .أن ينهشهم جائه السائر يف الركبان، وكما فعل الفرزدق مع الرواة املتعصبني
  

  خلدمة الزمت الشاعر منذ العصر اجلاهلي عندما كان شاعر وقد ذهب أمحد أمني إىل أن مهنة اخلدمي أو ا
فكان الشاعر شاعر ... لقد رسم للشاعر أن يكون خادم السلطات"قبيلة يعرب عن ذوات ال ذات واحدة، 

  فقل .... القبيلة ال شاعر نفسه إذ كانت السلطة للقبيلة، فهو يدافع عنها وحيميها من أعدائها، ويعبر بلساا،
  

  ا فشيئا أمام الدولة املترامية وسلطان ولكن مركز اخلدمة هذا أخذ يتقهقر شيئ  .2"بأناَ وكثر التعبري بإنا التعبري
  

إن ظل مصطلح اخلدمة نفسه يالزم الشاعر بالرغم من الستمرارها و إرساء دعائمها  و ما يقدمونهالكتاب و
اب والعلماء ألن السلطنة تقوم على قدرة السلطان على االستغناء عنها، خبالف عجزه عن ذلك مع الكت

يعلل اجلاحظ و ، ناعته املمدوح واألثر املعنويخدمام أو صناعتهم، بينما ال تتجاوز خدمة الشاعر أو ص
كثرة اإلحلاح يف الشعر واحنطاط اهلمة فيه بعد أن كان لسبب ارتفاع املهنة بالكاتب واخلطيب فوق الشاعر 

حيث يدفع " متاجرة رخيصة بالفن"من السؤال بالشعر، وحتول األمر إىل  الغالب على طباع الشعراء األنفة
  .3املمدوح للشاعر مثنا ألكاذيبه اجلميلة

  

  : التأرجح بني املهادنة واملواجهة املثقف احلديث والسلطان -
فإذا جئنا إىل العصر احلديث وجدنا أن املثقف العريب مل يتخلص من ثقل ذلك املرياث القدمي املشوب 

اخلوف واحلذر، على الرغم من الشعارات الكثرية املرفوعة باسم املنظمات واهليئات الدولية كمنظمة حقوق ب
اإلنسان ومنظمة العفو الدولية وجملس األمن واألمم املتحدة وغريها، واملنادية بشعارات حرية الشعوب وحرية 

الورق، ذلك أن االستبداد ظل هو هو وإن الرأي والدميقراطية والعدالة وكثري من املصطلحات اليت ظلت على 
  .لبس أثوابا جديدة وظهر مبظهر متمدن

  

ولعل أكرب عقبة واجهها املثقف العريب يف بدايات النهضة مشكلة االستعمار الذي مل ينج من قبضته قطر 
العريب  ولكن حىت بعد خروج املستعمر ظل املثقف،  عريب، وما نتج عنها من تقييد للحريات وتكميم لألفواه

يواجه مشكلة االستبداد و قمع احلريات و يف مقدمتها  حرية التعبري مثلما كان يواجهها ومن اجلدير باملالحظة 
أن هذه األنظمة احلديثة أظهرت زهدها يف املثقف عموما وجعلت الوالء أهم من الكفاءة، وأثبتت أا مل تعد 

فقط يف حاجة إىل دعاية وخربة تقنية يف ظل انفرادها  يف حاجة إىل وساطة املثقفني يف وسط هيمنتها، إا
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وألن جل الشعراء موضوع دراستنا هم سجناء رأي مل يرتضه سلطان فإننا سنقف عند  .1املطلق بصنع القرار
  .بعض الصور فقط لتلك العالقة احلذرة املضطربة بني املثقف العريب احلديث والسلطة

  

وحماوالت جادة للتغيري، فإنه يف األغلب ساهم من حيث ال  وإن سجل املثقف العريب نضاال سياسيا
فقد حرك الكثري من الثورات . يدري يف إزالة نظام متسلط ما وإفساح الطريق أمام نظام آخر متسلط حيلّ حملّه

واهلبات الشعبية ولكنه فقد الكثري من رأس املال الثقايف، إذ استعار منه الضباط وأصحاب السلطان كل 
  الذي كان أول من يدفع مثن  2وشعاراته وخاطبوا ا اجلماهري مباشرة دون ذلك الوسيط املثقف مصطلحاته

  
  

  إنه الصراع الدائم بني القلم والسيف والبطش الدائم الذي يسعى إىل قمع األقالم ولكنها ظلت  ،تلك الثورة
  

را إىل خارج األسوارتتكلم حىت من قعر الزنازين املظلمة وتؤدي رسالتها وتقول كلمتها و.  
  

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الكاتب احلديث أيضا أصبح بإمكانه االستغناء عن السلطان وبالتايل أكثر 
حرية من سابقه ألنه مل يعد يف حاجة إىل سوق السلطان وطرق أبوابه إليصال بضاعته والترويج هلا، فوسائل 

عقدة التبعية للحكام واألمراء وحاشيتهم اليت استشعرها النشر احلديثة وانتشار التعليم جعاله يتخلص من 
أسالفه، ولكنه مع ذلك ظل يتأرجح بني خطي املوادعة واملواجهة الذين انطلقنا منهما، فكثري من مثقفي العصر 
احلديث كان يعمل حبكم ثقافته يف إحدى املؤسسات الثقافية التابعة لألنظمة، من دور نشر وصحافة ووزارة 

وتبوأ بعضهم مناصب  عالية يف هيئات ثقافية وسياسية تابعة أيضا للنظام، مثل عباس حممود . ريهاثقافة وغ
الذي  العقاد الذي ارتقى إىل الربملان وحممد مهدي اجلواهري الذي عمل نائبا ممثال ملنطقته وحممود الزبريي

روا بكل حرية عن آرائهم وكشفوا وغريهم كوم من طالئع املثقفني، ومل يهادن بعضهم بل عب أعتلى الوزارة
مواطن الفساد فكان مصريهم القمع، فقد سجن العقاد تسعة أشهر وسجن اجلواهري أكثر من مرة وأوقفت 

وسجن الكثري من أحرار العامل يتساوى يف ذلك . كل اجلرائد اليت كان بنشئها، وسجن الزبريي مث أعدم
ر، وهو أحيانا كثرية احلاكم العريب اجلديد الذي يرى أال سلطان السجان وإن اختلفت البالد، فهو حينا املستعم

فقد طالت يده الكتاب الصغار أيضا  ،غري سلطانه، والذي مل يكتف باألمساء الثقيلة يف الساحة الثقافية
، ويوسف إدريس ،ومجال الغيطاين ،عبد الرمحن الشرقاوي : والشباب املتحمسني لتيارات فكرية جديدة أمثال

وعبد احلكيم  ،وغايل شكري ،مني العاملأوحممود  ،وصنع اهللا إبراهيم عروة، وحممد البشري اإلبراهيمي وأمحد
ويؤكد إهلام  . "وغريهم وقيصر اجلحيم" ملك التعذيب"وغالب هلسا وصالح نصر الذي لقب بـ  ،قاسم

ي الشهادات فانقض أن اجلالد يونس مرعي كره كلّ حامل"  يف معتقل أيب زعبل"سيف النصر يف مذكراته 
عليهم بفنون العذاب حىت أن منهم من قضى حتت التعذيب أمثال حممد عثمان وعلي الديب وعبد الفتاح 
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فرج اهللا احللو وشهدي عطية وسيد قطب، على اختالف  حداد والزعيم اللبناين الشيوعي مفتاح والطبيب فريد
  .توجهام السياسية وإيدلوجيام الفكرية

  

  

من املثقفني مل تسلط عليه أجهزة القمع والرقابة احلديثة كما سلطت على األدباء والصحفيني ولعلّ أحدا 
وناشطي األحزاب السياسية آلرائهم املناهضة لالستعمار أو الدكتاتوريات العربية اليت قامت مقامه، فكانت 

رة على املسامهة يف الساحة تلك األنظمة تعمد إىل حلّ األحزاب أو تقييدها بشروط معجزة مهينة تفقدها القد
ت منع السياسية مثل منع فرنسا لكل األحزاب السياسية اليت أنشأها املناضلون السياسيون يف اجلزائر، وكلما 

  حزباً جاءوها بآخر فمنعته وهكذا، حىت انتهى م املطاف إىل االقتناع بأن لغة النضال السياسي مل تعد تصلح 
  

  .1الوحيدة اليت يفهمها هي لغة السالح والقراع يف سوح الوغىملخاطبة املستعمر وأن اللغة 
  

جانفي  17(وحل مجيع األحزاب ) 1952ديسمرب  10(ومثل إقدام النظام املصري على إلغاء الدستور 
وحظرها باستثناء اإلخوان، ومصادرة مجيع ممتلكات األحزاب مبا فيها الصحف ومعدات الطباعة، ) 1953

الناطق الرمسي باسم حركة " الكاتب"زبية، وأعقبتها مصادرة االت مثل جملة فاختفت بذلك الصحف احل
اليت " الثقافة"، كما أغلقت جمالت أخرى غري حزبية مثل "املعارضة"و" صوت حدتو"و" املاليني"السالم و

حقات ، ليعرف املثقفون املصريون مال2وكان يصدرها أمحد حسن الزيات" الرسالة"كانت تصدرها الدولة، و
واضطهادات مل يعرف هلا التاريخ مثيال اضطر الرئيس لتغطيتها القانونية إىل ستة من الدساتري واإلعالنات 

اتفقت ) 69- 64- 62- 58- 56- 53(وذلك يف سنوات ) 1969- 1952(الدستورية يف الفترة املمتدة بني عامي 
لت أيادي البطش اجلامعات، ففصل وطا. مجيعها على إعطاء الرئيس السلطة املطلقة يف تسيري شؤون البالد

ليتفرغ النظام يف أواخر السنة  1954سبتمرب يف  أستاذا من العناصر اليسارية  ربعة ومخسنيأجملس قيادة الثورة 
  .3نفسها حلركة اإلخوان املسلمني تفرغا مطلقا، مث لتأميم الصحافة

ومات العراقية املتعاقبة قمعا وكذلك عرفت اليمن أيام احلكم اإلمامي اضطهادا كبريا ومارست احلك
كان أعتاه قمع حكومة صدام حسني إذ مل تعرف العراق نزيفا جرة مثقفيها إىل اخلارج كالذي عرفته يف 
عهده، ولنذكر منهم على سبيل املثال الشاعر أمحد مطر الذي وجد خارج العراق متنفسا وجماالً من احلرية 

                                                
  الكتاب دار  -كتاب اجلزائر  -وأمحد توفيق املدين .  وما بعدها 36-كة االستقاللية يف اجلزائر بني احلربني احلر –حممد قنانش : انظر   -  1

  احلزب اللربايل  -حزب اإلخاء اجلزائري -حزب الشباب اجلزائري : من هذه األحزاب . وما بعدها 68 - 1963 - اجلزائر  -      
  حركة أنصار البيان  -حزب الشعب اجلزائري  -أحباب األمة  -حزب جنم مشال إفريقيا  -زائر فدرالية نواب مسلمي اجل - اجلزائري       
  .ظهر احلزب الذي محل لواء النضالني السياسي والعسكري معا أال وهو حزب جبهة  التحرير الوطين إىل أن... واحلرية        

  

  ترمجة طلعت   –لرواية يف مصر يف عهدي عبد الناصر والسادات حدود حرية التعبري، جتربة كتاب القصة وا –مارنيا ستاغ  - 2
  .23-21 – 1995 - 1ط –القاهرة  –دار شرقيات للنشر والتوزيع  –الشايب       

  - 2002 -اهليئة املصرية العامة للكتاب  –فصول يف السياسة والثقافة واألدب  –وعبد الرمحن أبو عوف . 30 -املرجع نفسه   - 3
       263 -289 .  



 -

ملعروفة وكذلك فعل كثري من شعراء العامل العريب أمثال احليدري ومظفر لفضح أساليب ذلك النظام يف الفتاته ا
ياب والبيايت ومفدي زكريا وحممود درويش ومسيح القاسم وتوفيق زياد الذين ذاقوا مرارة املنفى يف سالنواب وال

  .بالد اآلخر، بعد أن ذاقوا مرارة السجن يف بلدام
جهة املثقفون الذين سلكوا ج املوادعة واملهادنة عن رضى ويقف يف اجلهة األخرى هلذه الطائفة املوا

ل خدمتهم للسلطان ومالزمته مراكز ضوقناعة حينا وخوفا من أجهزة القمع احلديثة وما أكثرها، وتبوأوا بف
  ، مثل يوسف السباعي الذي حاول من خالل ذلك املركز احتواء كل 1حساسة بلغت منصب وزير الثقافة

  

مع السلطان يف كل أحناء العامل  اارج احلزب احلاكم وكل الذين مل خيوضوا صراعا مباشرحماوالت التكتل خ
أمني العامل يرى أن غالبية املثقفني العرب قد أصبحوا أدباء بالط أو بطانة حممود العريب، إىل احلد الذي جعل 

املثقفني من العمل ، ويرى أن مرحلة السبعينيات من هذا القرن شهدت انسحاب 2مماليك وأذيال سلطان
وعد أصحاا خداما للسلطان، ومساها " اخلدمة"السياسي إىل التخصصات التقنية اليت مساها اجلاحظ من قبل 

ابن خلدون صنعة وعد أصحاا صناعا، وكأا حتولت إىل جمرد حرف آلية تقنية بعيدة عن روح املثقف 
ا جيدون املربرات الكثرية ملواقفهم املتخاذلة واملتعاونة يف ألن األنظمة استوعبتهم، فأصبحو. وإبداعه ومواقفه

كل وألساتذة والقضاة افقد صار انتقاء املوظفني واملسؤولني و ،3بعض األحيان إىل حد التلبس بدور اجلالد
  اإلخالص اهة أوـزالكفاءة أو املعرفة أو الن املناصب احلساسة على اعتبارات ال متت بصلة إىلملراكز وا
إىل  حدا بأحد الباحثنيمما ، الشيوعيني بأم يضعون الكفاءة بعد الوالء للحزب وصرح بعض البعثيني و 

التوكيد على أن األغلبية القصوى من املثقفني العرب يولدون ويعيشون وميوتون يف مؤسسات السلطة 
نفسهم يف الغالب على أم وميارسون يف ظلها سلطة ثقافية على اآلخر الذي هو خارج الدائرة، وإن قدموا أ

هم يف ئبينت جتارب صعود املثقفني وارتقاضحايا السلطة فإم قلما يتنازلون عما متنحهم من امتيازات، وقد 
القمع واحملاكمات  ..ن السلطة اليت طاملا نددوا ايتنكرون للمبادئ اليت دافعوا عنها ويستعملو"املناصب أم 

  .4"ملثقفني أنفسهمواملخابرات معهودة بني فئات ا
  

فالسلطة تنجح غالبا يف إخضاع املثقف أو تدجينه واملثقف يقبل اخلضوع ويرضى بأن يكون موظفا 
يف دائرا، وعليه فإن أزمة املثقف العريب اليوم هي أزمة احلرية وما يلزمها من  -كما أسلفنا–خبريا أو تقنيا 

تتيح سبل إبالغه دون رقابة خارجية أو خوف مؤسسات وتقاليد تضمن وجود الرأي والرأي املخالف و

                                                
  ) 1981-52يف اتمع املصري املعاصر (حتليل لبعض أمناط اجلرمية  السياسية . (البناء السياسي واجلرمية - حممد حممد عبد البديع  - 1

  .244 -قسم االجتماع   -كلية اآلداب  –جامعة القاهرة   –دكتوراه       
  .49   -  املثقف والسلطة -  مساح إدريس -  2
 .69 - إشكالية اإلطار املرجعي للمثقف والسلطة  - غايل شكري   - الثقافة واملثقف يف الوطن العريب -  جمموعة مؤلفني -  3
  .76 - املرجع نفسه  -  4



 -

داخلي، وهو ما يتطلب نضاالت أخرى من أجل إرساء دعائم الدميقراطية اليت أساسها احلريات ويف مقدمتها 
  .حرية الرأي وحقوق اإلنسان

  
  

  : أفضل أوقاا دواعي اإلبداع و  -
  

لعملية اإلبداعية وبني أحوال النفس بني العالقة القائمة بني قوة املوهبة وضعفها أثناء ا أدرك النقاد
االستجابة وانفتاح أبواب القول حينا واالمتناع وانسدادها حينا آخر، فاجتهدوا يف تعليلها مبساءلتهم للشعراء 
عن أحواهلم ودواعي انطالقهم وساعات إقباهلم على النظم وبتتبع أخبارهم، وقدموا نصائحهم يف ذلك 

  .للمبدعني
  

   تحدث عن طبيعة العملية اإلبداعيةقد األديب القدمي إشارات ذكية والتفاتات متفرقة تويف مصادر الن
  

والظروف املساعدة على انبثاقها ودواعي النظم وأحسن أوقاته، وهي مالحظات تفاوت القدماء يف اإلشارة 
ديثة وعلى رأسها علم إليها وكمل بعضهم بعضا وانطلق منها النقاد احملدثون وأضافوا إليها نتائج العلوم احل

  . النفس وعلم االجتماع والتاريخ وغريها من العلوم اإلنسانية املتداخلة املتكاملة

  

ومن القضايا اليت وقف عندها النقاد حلظة اإلبداع وأنسب األوقات ملمارستها ، وهي اليت تكون فيها 
وللشعر أوقات : "يقول ابن قتيبة النفس يف أوج قوا وحيويتها، وقد حصروها يف ساعات معينة من اليوم،

، منها أول الليل قبل تغشي الكرى ومنها صدر النهار قبل الغذاء ومنها يوم يهبيسرع فيها أتيه ويسمح فيها أ
  .1"واملسري اخللوة يف احلبسومنها  ،شرب الدواء

  

نه أليل هو أم البال دون حتديد زم ته باختيار وقت نشاط النفس وخلوونصح بشر بن املعتمر يف صحيف
خذ من نفسك ساعةً لنشاطك وفراغ بالك وإجابتها لك، فإن قلبك يف تلك الساعة "ار أم سحر، فقال 

أكرم جوهرا وأشرف حسنا، وأحسن يف األمساع، وأحلى يف الصدور، وأسلم من فاحش اخلطأ، وأجلب لكل 
  .عني وغرة من لفظ شريف ومعىن بديع

  

يعطيك يومك األطول بالكد واملطاولة وااهدة، وبالتكلّف واملعاودة، واعلم أن ذلك أجدى عليك مما  
  . 2..."ومهما أخطأك مل خيطئك أن يكون مقبوالً قصدا

  

ختير األوقات وأنت : "وقريب منه ما أجاب به أبو متام البحتري وقد سأله عن أفضل أوقات صنعة الشعر
يف األوقات إذا قصد اإلنسان تأليف شيء أو حفظه، قصد قليل اهلموم، وصفر من الغموم، واعلم أن العادة 

وقت السحر، وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم، وخف عنها ثقل الغداء، 
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وأضاف . 1"نت احلمائمغوصفا من أكثر األخبرة واألدخنة جسم اهلواء، وسكنت الغمائم، ورقت النسائم، وت
  :  ىل هذه األوقات وهو وقت الدجى ويريد به وسط الليل يقولأبو متام وقتا آخر إ

  

  .2خذها ابنة الفكر املهذّب يف الدجى           والليل أسود رقعة اجللباب
  

  : ويوافق ابن رشيق القريواين أبا متام يف تقدمي السحر على سائر األوقات فيقول
  

ر عند اهلبوب من النوم، لكون النفس جمتمعة مل يتفرق فليس يفتح حبور اخلواطر مثل مباكرة العمل باألمسا "...
حسها يف أسباب اللهو أو املعيشة أو غري ذلك مما يعييها، وإذ هي مسترحية جديدة كأمنا أنشئت نشأة أخرى، 

... وألن السحر ألطف هواء، وأرق نسيما وأعدل ميزانا بني الليل والنهار وإمنا مل يكن العشي كالسحر
  ن أراد أن يصنع، وأما ملن أراد احلفظ والدراسة وما أشبه ذلك فالليل، قال تعاىل فالسحر أحسن مل

  

  .3} ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِھَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقیًلا {:  وهو أصدق القائلني
  

لراحة وإن ركزت آراء النقاد السالفة على أكثر األوقات مناسبة لإلبداع ملا يتوفر فيها من عوامل ا
النفسية، فإننا نستشف فيها دالالت أخرى على املكان، فهي حتقق إىل جانب الراحة عامل االختالء بالنفس أو 

  .4..."مساعدته على استمرار بروز جمال اإلبداع"ما أمسوه باخللوة أو العزلة وداللة املكان اخلايل تتمثل يف 
  

ىل جمرد انتظار سليب للحظات اخللوة تلك وانبثاق وهذا ال يعين عندهم أن تتحول العملية اإلبداعية إ
اإلهلام، ألا عادة ما تسبق مبجاهدات ومعاناة خمتلفة كأن ينصرف الشاعر إىل تأمل ذكرياته املاضية وجتاربه 
وتقليب صفحاته وتتبع مواطن أفراحها وأحزاا تأمال عميقا حيرك انفعاالته ويثري فيه كوامن اإلبداع، فقد كان 

د على وعي بأمهية تلك اخللوة اليت تتيح له أجواء االستغراق يف تلك اللحظة والغفلة عن كل ما عداها، النقا
مستعينني يف ذلك بتجارب الشعراء اليت اتفقت مجيعا على توكيد دور االختالء بالنفس يف استثارة املبدع، من 

يشعل سراجه ويعتزل، ورمبا عال السطح  يؤبد قصيدة صنعها ليالً"ذلك ما روي عن جرير أنه كان إذا أراد أن 
  .5"وحده فاضطجع وغطى رأسه رغبة يف اخللوة بنفسه

  

عن زهري بن أيب سلمى أنه كان خيرج على ناقته إىل الربية يستعني بذلك على قول الشعر إذا ما  يورو
 6-كما يقول–أكدى ألن الشعر بري.  
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أطوف يف الرباع املخلية، والرياض املعشبة : "ر فقالوقد سئل كُثير عما يصنع إذا عسر عليه قول الشع
أتطلب القريض أحيانا : "وشبيه به جواب أيب حمجن عندما سئل. 1"فيسهل علي أرصنه ويسرع إيلّ أحسنه

أي واهللا لربما فعلت، فآمر راحليت فيشد ا رحلي، مث أسري يف الشعاب اخلالية وأقف يف : فيعسر عليك؟ فقال
من مل يأت شعره مع ): "احلسني بن الضحاك(وقال اخلليع . 2"وِية، فيطربين ذلك ويفتح يل الشعرالرباع املُقْ

ما أصفى شاعر مغترب : "الوحدة فليس بشاعر قالوا يريد اخللوة، ورمبا قالوا يريد الغربة، كما قال ديك اجلن
واملكان ) املكان املرتفع(العايل  وما استدعى شارد  الشعر مبثل املاء اجلاري، والشرف"وقال األصمعي . 3"قط

  وكان الفرزدق إذا صعبت عليه صنعة الشعر يركب ناقته ويطوف وحده خاليا منفردا يف شعاب . 4"اخلايل
  

  .5"اجلبال وبطون األودية واألماكن اخلربة اخلالية فيعطيه الكالم قياده
  

مغاليق القول، ألا تبعد قاصدها عن  فهؤالء الشعراء أمجعوا على ارتياد األماكن اخلالية طلبا النفتاح
كل املؤثرات اخلارجية مسموعة ومرئية، فليس أمامه غري األرض املمتدة اخلاوية والسماء وغري الصمت املطبق، 

  .فال يرى إالّ نفسه وال يسمع إالّ صوت أعماقه
  

:  عر فأجابوأليب نواس خلوته اخلاصة اليت يستحضرها، فقد سئل عما يفعله إذا أراد صناعة الش
وقد داخلين النشاط ) يريد الشعر(أشرب حىت إذا كنت أطيب ما أكون نفسا بني الصاحي والسكران صنعت "

ومن الشعراء من خيرج . وذلك ملا حيدثه الشراب من إضعاف لصلة املبدع باحمليط اخلارجي ،6"وهزتين األرحيية
اليت تتفق مجيعا يف توفري عنصر اخللوة وتؤكد حاجة وغريها من األماكن  7إىل اجلبائن ومنهم من يقصد البساتني

  .اإلبداع إليه، إن مل نقل ضرورته
  

وقد يستعني بعض الشعراء على النظم يئة أوحال اعتادها وصار يلجأ إليها كلما أراد صناعة الشعر، 
ر القوايف كأن يستلقي على ظهره كما كان يفعل احلطيئة أو يضع إحدى رجليه على األخرى مث يعوي يف إث

، أو يتقلب على الرمضاء كما فعل جرير يف هجاء بين منري أو حيبس نفسه يف 8كما يعوي الفصيل يف إثر أمه
مكان مصهرج كما فعل أبو متام أو يرجع الشعر ويتغىن به مثلما كان يفعل املتنيب، فقد قال ابن أيب اإلصبع 

  :والترنم بالشعر مما يعني عليه، قال الشاعر"
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  .1لشعر إما كنت قائله            إن الغناء لقول الشعر مضمارتغن با
  

ومنهم من رأى أن يف راحة احلمام حمركا وباعثا على القول، وأن خري الفكر ما كان عقب احلمام، 
  .2"احليلة لكالل القرحية انتظار احلمام، وتصيد ساعات النشاط، وهذا عندي أجنح األقوال: " يقول ابن رشيق

  

ظرنا إىل هذه االعترافات على تنوعها أو إىل نتائج تلك االستخبارات اليت اجتهد النقاد بواسطتها فإذا ن
يف الولوج إىل بواطن الشعراء والتطلع إىل خفايا جتارم الشعرية، نالحظ بينها قامسا مشتركا هو ما تثريه يف 

بني خلوة إىل ذكر األحباب أو تطواف يف نفس املبدع من انفعاالت، سواء كانت يف اخللوة على تنوع حاالا 
  الربوع اخلالية أو يف الرياض والبساتني أو ركوب وسري وانفراد يف الشعاب واألودية واجلبال واخلرابات، أو 

  

  .خلوة بصنيع اخلمر يف عقل صاحبها ونفسه
  

  فعال هو ضرورة حدوث ان"اإن هذه املمارسات على اختالفها من شاعر إىل آخر تعين شيئا واحد
  

ونسيان كل ما ليس له صلة مبوضوع الشعر، إا وسائل 3"حقيقي لدى املبدع ليتسنى له االخنراط يف جو العمل
وسائل نفسية يستعني ا الشاعر على التركيز وشدة االنفعال إىل اية العملية اإلبداعية، ختتلف باختالف طباع 

غري السحر والليل، وقد يبدع يف غري مواطن اخللوة الشعراء وعادام وظروف معيشتهم، فقد يبدع الشاعر يف 
كما قد يبدع يف حال انشغال النفس وتعب اجلسم، ويقول الشعر يف حال اجلوع والشبع وحال الصحة 

  . والسقم
وتلني  إن للناس ضروبا خمتلفة يستدعون ا الشعر فتشحذ القرائح وتنبه اخلواطر،: " يقول ابن شيق

  .4"ق املعىن، كل امرئ على تركيب طبعه واطراد عادتهعريكة الكالم وتسهل طري
االستجابة يه ويلجأ إليها هناك دوافع تفرض عل وإىل جانب هذه الظروف املساعدة اليت يتخريها الشاعر

هلا وإن مل يفكر فيه من قبل ويتهيأ له بطلب تلك اخللوات أو األوقات اليت أشرنا إليها آنفا، وقد يتمنع الشعر 
وإن كان فحالً وإن ختير له الزمان واملكان، ألن دوافع الشعر كثرية ومتداخلة تداخل عواطف  على الشاعر

، وقد تتعدد ح ظالل بعضها حملا خفياالشاعر وغموضها، فقد نلمح بعضها واضحا يف بعض القصائد، وقد نلم
أزمنة سابقة وشكلت لت يف نفس الشاعر يف مالدوافع املباشرة وتتنوع وتتداخل مع دوافع أخرى خفية اعت

  .رصيدا دفينا، يتحرك كلما وجد ما يستثريه من حوافز
وقد وقف النقاد على تنوع احلوافز اليت من شأا أن تفجر االنفعال اخلالّق يف نفوس الشعراء، وعلى 

انفعال اختالف طباع املبدعني ومدى استجابتهم هلا، فقد يستثري مبدعا دافع ال حيرك شيئا يف آخر، وقد يستثري 
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دواع  وللشعر"أحدهم أكثر من دافع، وحاولوا الربط بني جودة العمل الفين وقوة الباعث عليه، يقول ابن قتيبة 
وقيل . منها الطمع ومنها الشوق ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها الغضب ،حتث البطيء وتبعث املتكلّف

وقال أمحد بن يوسف . ة فقال هذا إذا طمع؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حي للحطيئة أي الناس أشعر
أشعر من مراثيك  -يعين كاتب الربامكة–مدائحك حملمد بن منصور بن زياد :  الكاتب أليب يعقوب اخلرميي

كنا يومئذ نعمل على الرجاء وحنن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون بعيد، وهذه عندي :  فقال. فيه وأجود
أمية وآل أيب طالب، فإنه كان يتشيع وينحرف عن بين أمية بالرأي واهلوى وشعره قصة الكميت يف مدحه بين 

يف بين أمية أجود منه يف الطالبيني، وال أرى علّة ذلك إالّ قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على 
  .1آجل اآلخرة

  العاطفة باختالف الطباع، بل فابن قتيبة يف هذا النص ال يقف عند دافع واحد وإمنا يعدد وسائل إثارة 
  

ليترك للقارئ جماالً إلدراك غريها حبسب ... فهو يقول منها ومنها" ويشعرنا أن هناك أخرى غري اليت ذكرها
أحوال الشعراء وطبائعهم، وإن أملح من خالل مناذجه إىل قوة عامل الطمع على ما سواه، فجعل العاطفة اليت 

يبعثها الوفاء، واليت حيركها الطمع يف جوائز املمدوح أقوى من تلك اليت حيركها الرجاء أقوى من تلك اليت 
  . تستثريها الرغبة يف ثواب اآلخرة

  

وتبعث قرحيته فيجود، فإذا أوسع أنف "وقد أشار ابن رشيق إىل أن من الشعراء من تدفعه احلاجة 
اء فعل عظيم وهي طبيعة خامسة وصعب عليه عمل األبيات اليسرية فضال عن الكثرية، وللعادة يف هذه األشي

  .2"كما قيل فيها
  

ولكن احلاجة وحدها أو الطمع أو الرغبة وحدها ال تكفي فهناك دوافع أخرى أدرك النقاد أثرها يف قوة 
  كفاك من الشعراء:  األصمعي عن ابن أيب طرفة ىوحك: " االنفعال وجودة ما تستثريه، يقول ابن رشيق

. ابغة إذا رهب واألعشى إذا طرب وعنترة إذا كلب وزاد قوم وجرير إذا غضبزهري إذا رغب والن  : أربعة 
س إذا ركب وزهري إذا رغب والنابغة إذا رهب يامرؤ الق: " من أشعر العرب فقال - أو لنصيب-وقيل لكثري 

  .3"واألعشى إذا شرب
  

بغة أو األعشى أو عنترة أو فما يثري كوامن القول عند زهري ويعتلي به مراتب اجلودة غري ما يثريه عند النا
الشربة، وقد رأى أرطأة بن سهية أن النظم ال  وغريهجرير، فذاك تستثريه الرغبة وآخر الرهبة وآخر الغضبة 

كيف : هل تقول اليوم شعرا، فقال: سأله عبد امللك بن مروان" الشرب والطرب والغضب: " يكون إالّ بثالث
وروي القول على هذه . 4"إمنا يكون الشعر بواحدة من هذهأقول وأنا ما أشرب وال أطرب وال أغضب و
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ما أطرب، وال "، وروى األصبهاين "ما أطرب، وال أحزن يا أمري املؤمنني وإمنا يقال الشعر ألحدمها"الصورة 
وعلى النحو نفسه روى عن . 1"أغضب، وال أرغب، وال أرهب، وما يكون الشعر إالّ من نتائج هذه األربع

واهللا ما كان ذلك، ولكن فقدت الشباب فما أطرب، : مالك ال تقول الشعر، أجبلت؟ فقال" :كثري وقد سئل
  .2"فما أرغب) عبد العزيز بن مروان(ورزنت عزة فما أنسب، ومات ابن ليلى يعين 

  

به من قوة إثارة هذه البواعث  انوما يشعر ماهيإالّ عن نفس انيف هذه احملاورة ال يتكلموكثري وأرطأة 
  .كثر من غريهاأ ماهل

  

  ال بد للمصدور من أن ": وهذا املسعودي سئل كيف يقول الشعر مع النسك والفضل والفقه؟ فقال
  وهو وصف دقيق لدافع من دوافع الشعر ال خيتلف عن حال الغضب واحلزن اللذين وقفنا عندمها عبر  ،3"ينفث

  قال لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن :  عبد العزيزوهو الذي يشتكي صدره، ويف حديث ابن " املصدور: " عنه بلفظة
ال بد للمصدور من أن يسعالَ، ويف حديث الزهري، قيل له إن عبيد : حىت مىت تقول هذا الشعر؟ فقال:  عتبة

اهللا يقول الشعر، قال، ويستطيع املصدور أن ال ينفث أي ال يبزق؛ شبه الشعر بالنفث ألما خيرجان من 
  .4الفم

كيف ينقفل دوين ويف : كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال: "رمة دافعه املميز، فقد سئلولذي ال
وهو الباعث الذي أشار إليه بشر بن املعتمر يف . 5"اخللوة بذكر األحباب:  وما هو؟ قال: قيل. يدي مفتاحه

مبكنوا مع الرغبة، وال تسمح والشيء ال حين إالّ إىل ما يشاكله، ألن النفوس ال جتود : " صحيفته عندما قال
  ".6مبخزوا مع الرهبة، كما جتود به مع الشهوة واحملبة

أحق البواعث "وإن أكد حازم القرطاجين تفاوت البواعث فيما بينها يف حتريك االنفعاالت فإنه يرى أن 
حىت .7"ملألوفة وأالّفهابأن يكون هو السبب الداعي إىل قول الشعر هو الوجد واالشتياق واحلنني إىل املنازل ا

  .8"من أراد أن يقول الشعر فليتعشق، فإنه يرق، ولريو فإنه يدلّ، وليطمع فإنه يصنع: " قال بعضهم
والبن سالم اجلمحي التفاتة طيبة إىل فعل التقلبات السياسية يف العملية اإلبداعية واليت خيص منها 

وبالطائف : "دثه احلرب من مشاعر خمتلفة يف النفوس، يقولاحلروب اليت يراها عامالً يف كثرة الشعر، ملا حت
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شعر وليس بالكثري وإمنا يكثر الشعر باحلروب اليت تكون بني األحياء حنو حرب األوس واخلزرج أو قوم يغريون 
ويغار عليهم، والذي قلل شعر قريش أنه مل يكن بينهم ثائرة ومل حياربوا، وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل 

، فال ميكننا جتاهل أثر احلرب بالنسبة لشعراء اجلاهلية، كما ال ميكننا جتاهل الرتاعات السياسية 1..".الطائف
الكثرية اليت عرفتها العصور الالّحقة يف حتريك مهم الشعراء ومدهم مبا حيتاج إليه اإلبداع، من ذلك أن النابغة 

هروا فيها على عدوهم، فأخذه الفرح والَن له من موقعة ظ) بنو جعدة(مث كانت لقومه . أرتج عليه أربعني سنة
. 2"واهللا لنحن بإطالق لسان شاعرنا أسرمنا بالظفر على عدونا: "القريض ما استصعب عليه، فقال بنو جعدة

يا بين متيم أطلقوا من لساين، أي : " وكان رؤبة بن العجاج يقول لقومه يف احلرب اليت كانت هلم مع األزد
: ، ولنا أن نتأمل جواب الشاعر سالّمة بن جندل بين متيم وقد طلبوا منه متجيدهم بشعره"ول فيهأفعلوا ما أق

لندرك أن البطوالت واالنتصارات والوقائع هلا أمهيتها يف بعث االنفعال يف نفوس بعض  3"افعلوا حىت أقول"
هذا وال ، اإلعجاب وغريهاالشعراء ملا تولده من مشاعر خمتلفة كاحلزن واجلزع والشوق والغضب والفرح و

ميكننا جتاهل األحوال السياسية واالجتماعية اليت مر ا العامل العريب احلديث واالضطرابات والصراعات 
واحلروب الدامية اليت عرفتها بعض األقطار، فقد كانت مجيعا عوامل مباشرة يف دفع كثري من الشعراء إىل 

  .لالقول طلبا للتغيري وأمال يف الغد األفض
وهذه اإلشارات واملالحظات اليت سجلها النقاد واالعترافات واإلجابات اليت أزجاها الشعراء تتفق على 
حاجة الشاعر وإن أويت ما أويت من فطنة وذكاء وموهبة إىل حمفزات ودوافع مباشرة تدفعه إىل القول دفعا، 

ا الطمع كما أمساه ابن قتيبة واحلطيئة وأمساه ابن ولكنها تتفاوت بني الشعراء فما يثري أحدهم ال يثري اآلخر، منه
ميي، ومنها الشوق عند ابن قتيبة تقابله الشهوة واحملبة عند رلرجاء عند اخلرشيق احلاجة أو الرغبة عند كثري وا

بشر بن املعتمر، والوجد واالشتياق واحلنني إىل املنازل املألوفة عند حازم القرطاجني، ومنها الشراب والطرب 
أرطأة بن سهية كثري، ومنها الرهبة عند ابن رشيق وأرطأة بن سهية، ومنها واألعشى و ابن رشيقند ابن قتيبة ع

وهي لفظة ال خترج عن دائرة " عنترة إذا كلب"الغضب عند ابن قتيبة وابن رشيق الذي أضاف إليها عبارة 
، "املصدور"عنها ابن مسعود بلفظة  الغضب وما ينجر عنه، وقد عرب عنها أرطأة بن سهية باحلزن كما عبر

  .وتفرد ابن سالّم اجلمحي بعامل احلرب الذي يستثري الكثري من الدوافع يف نفس الشاعر وليس دافعا واحدا
وكذلك يرى علم النفس احلديث أن دوافع اإلبداع يف الفنون متعددة ترجع يف مصدرها إىل رغبة الفنان 

ورية املكثفة، غضبا وفرحا وشوقا وحزنا وطربا ورجاء، نكتفي يف من عبء تلك اللحظات الشع 4يف التخفف
ذلك بإشارة ترلنج إىل أن اإلبداع ال يكون إالّ باملعاناة ومكابدة اآلالم وهو ما يراه البعض ممثال يف مرض 
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لّذة فعندما تنتهب نفس الشاعر اآلالم جيد عوضا عنها تلك ال: " ، يقول1أو ما يعرف جبنون العبقرية العصاب
وال بد أن يعين هذا أنه . اليت يستمتع ا وهو يف نشوة الوحي، ويف هذه النشوة يكمن مرض الشاعر ودواؤه

بسبب تلك اآلالم كان الوحي، ومع الوحي كانت النشوة، أي أن املعاناة كانت السبيل إىل الوحي، أي 
 اآلالم ما كان الوحي، ولوال الوحي ما اإلبداع، وكان اإلبداع وسيلة إلخضاع تلك اآلالم والتلذد ا، فلوال

و يرى بعض العلماء أن استجابة اإلنسان لألمل هي أقوى االستجابات يف اجلهاز العصيب وإن  2..."كانت اللذّة
الرجاء اعية برغبة األديب يف كسب معاشه مقابل الطمع فسر بعض الدارسني احملدثني دوافع العملية اإلبد

مقابل حب الشهرة، فإم وقفوا حائرين أمام أولئك الذين كتبوا حتت أمساء مستعارة، الرغبة عند القدامى أو و
وأولئك الذين أنفقوا املال من أجل نشر أعماهلم، فرأوا أن نشرها يف حد ذاته دافع مبا حيدثه فيهم من شعور 

  :  ، وقدميا قال املتنيببلون عليها وينشغلون بدارستهاالزهو وهم يرون الناس يق
  .3نام ملء جفوين عن شواردها         ويسهر املرء جراها وخيتصمأ

  

أن األديب ال يكتب لكي يستمتع بثمار عقله على حنو أو آخر، وإمنا هو يكتب ألنه "ومنهم من رأى 
، وهو ما 4"يستمتع بعملية اإلبداع ذاا فهذه املتعة هي حافزه على الكتابة، ألنه يتخلّص ا من وطأة الظروف

  .الذي أخذ طابع التعويذة يف تفسري كل األعمال اإلبداعية" هلروب من الواقع"رف يف التفسري النفسي بايع
واحلق أن األديب بلجوئه إىل اخليال ال يهرب من احلقيقة وال حيتمي به من الواقع، وإمنا هو حياول تعمق 

التخلّص من ذلك الواقع وجتاوزه والتخفف الواقع والغوص فيه، وعندئذ يكون الدافع إىل اإلبداع هو الرغبة يف 
  .5من حدته و إعادة صياغته بطرق مجالية أخرى يستريح إليها الشاعر ال اهلروب منه

وذهب آخرون إىل ما يعرف بنظرية التعويض عن عاهة نفسية أو اجتماعية أو جسدية وكأن األدباء 
جيول باحثا عن خباياهم لذلك وجب التعامل كلّهم حتولوا إىل مرضى وجمانني ومعتوهني يصول علم النفس و

عينه وال ميكن تعميمها بمعينة ال ميكن إسقاطها على أديب حبذر مع نتائجه اليت غالبا ما تتعلق حباالت مرضية 
ألنه يستحيل تطابق النفوس البشرية كما تستحيل األحكام النهائية اجلازمة يف أمور  ،وإن صدقت على أحدهم

ة اإلبداعية وما يسبقها أو يرافقها من توترات ال يعرفها إالّ األديب بل قد جيهلها األدباء نفسية خفية كالعملي
أنفسهم لسرعة تقضيها والنشغاهلم حينها مبا به تلك اللحظة من إبداع أديب، ولذلك رأينا القدماء يلجأون إىل 

مث يدونون بعد ذلك نتائجهم، اليت مل  جانب اجتهادام وآرائهم إىل طريقة االستخبار يسألون الشاعر عن حاله
تنسهم أبدا جودة العمل األديب يف حد ذاته، وقد تبعهم يف ذلك الدكتور مصطفى سويف عندما أرسل 
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األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر "مبجموعة من األسئلة إىل الشعراء املعاصرين وبىن جزءاً من كتابه 
 ،1واملسودات األولية لبعض القصائد، اليت تكرم الشعراء بإرساهلا إليه على تلك اإلجابات والقصاصات" خاصة

  .وهي حماولة جادة حتتاج إىل حماوالت أخرى شجاعة وجريئة تكملها
املعيش ورأت أنه ال ينطلق إال  هيثة إىل حماولة ربط األديب بواقعكما جلأت بعض املدارس األدبية احلد

قها من مصطلحات كاألدب اهلادف واألدب امللتزم واألدب املسؤول حىت منه، فكانت نظرية  االلتزام وما راف
 غريأصبح من الصعب على أي أديب أن يتنصل من توجيه اجتماعي سياسي حيصل يف أدبه، مباشرة أو 

األدب "و" القلم مسؤول اجتماعي"و" األدب الواقعي"مباشرة، بوعي أو بغري وعي، ولذلك كان مصطلح 
وغريها من املوضوعات والقضايا اليت فرضت نفسها على الساحة األدبية العربية " تحررياألدب ال"و" الثوري

  حبكم الظروف اليت كانت جتتازها آنذاك من مقاومة للمستعمر أوالً مث لشىت مظاهر التخلف والفقر 
  

  .2الظروف األبعاد اجلمالية للنص األديب نتاج تلك - يف الغالب -والدكتاتوريات، دون أن يسقط أصحاا 
وللنقاد التفاتة طيبة إىل صلة املوضوع الشعري بنوع العاطفة اليت يثريها احلافز الفين يف نفس املبدع، 

الرغبة والرهبة والطرب والغضب، فمع الرغبة يكون املدح :  وقالوا قواعد الشعر أربع"يقول ابن رشيق 
ون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب والشكر ومع الرهبة يكون االعتذار واالستعطاف، ومع الطرب يك

ومن أراد املديح فبالرغبة، ومن : " وقد خلصها دعبل اخلزاعي يف قوله" 3.يكون اهلجاء والتوعد والعتاب املوجع
وشرحها حازم  4."ومن أراد املعاتبة فباالستبطاء أراد اهلجاء فبالبغضاء، ومن أراد النسيب فبالشوق والعشق،

ول الشعر، وهي أمور حتدث عنها إن للشعراء أغراضا أول هي الباعثة على ق: " فقال القرطاجين شرحا وافيا،
رات وانفعاالت للنفوس لكون تلك األمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها ويقبضها أو الجتماع البسط ثتأ

يقبضها بالكآبة والقبض واملناسبة واملنافرة يف وجهني، فاألمر قد يبسط النفس ويؤنسها باملسرة والرجاء و
واخلوف وقد يبسطها أيضا باالستغراب، ملا يقع فيه من اتفاق بديع وقد بقبضها ويوحشها بصريورة األمر من 

واالرتياح لألمر السار إذا كان ... مبدأ سار إىل مآل غري سار وإذ ارتيح لألمر من جهة واكترث له من جهة
الرمتاض لألمر الضار إذا كان صادرا عن قاصد لذلك صادرا عن قاصد لذلك أرضى فحرك إىل املدح، وا

أغضب فحرك إىل الذّم وتحرك األمور غري املقصودة أيضا من جهة ما تناسب النفس وتسرها ومن جهة ما 
تنافرها وتضرها إىل نزاع إليها أو نزوع عنها ومحد وذم أيضا، وإذا كان االرتياح لسار مستقبل فهو رجاء وإذا 
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ض لضار مستقبل كانت تلك رهبة وإذا كان االرمتاض النقطاع أمل يف شيء كان يؤمل فإن نحي كان االرمتا
يف ذلك منحى التصرب والتجمل سمي تأسيا أو تسليا، وإن نحي به منحى اجلزع واالكتراث مسي تأسفا وتندما 

ه وضمن وصف احلال يف ويسمى استدفاع املخوف املستقبل استلطافا، وإذا استدفع املتكلم ذلك فأسعف ب
لقتها بأغراض النفوس على هذا النحو متنوعة إىل فتكون األقوال يف األشياء اليت ع... ذلك كالما سمي عتابا

  .1..."ات وما جرى جمرى ذلكيناإلخوا نون كثرية حنو التشوقيات وف
يت حتدد موضوع القول عتمل يف ذات املبدع هي الي ذيص املطول أن طبيعة االنفعال النفهم من هذا الن

الذي تستجيب به قرحية املبدع، وقد أشرنا يف حديثنا عن الدوافع إىل تفاوا يف إثارة الشعراء باختالف 
  .طبائعهم وقدرام ومواهبهم وثقافام، فما حيرك منها شاعرا قد ال يثري اآلخر وهكذا

فها أثناء اإلبداع وبني أحوال نفس املبدع فقد أدرك النقاد طبيعة العالقة املوجودة بني قوة املوهبة وضع
فتخريوا له أحسن األوقات واملواضع اليت قد تساعده على اإلبداع، ولفتوا انتباهه إىل أسباب الفتور علّه يتبينها 
ويطلب عالجها، فبعد ما وجهنا ابن قتيبة إىل تلك الدواعي اليت حتث البطيء وتبعث املتكلف، ها هو يضع 

وللشعر تارات يبعد فيها قريبه : "استعصاء الشعر ومترد قوافيه، ويعلّل أسباب ذلك فيقولاليد على حاالت 
وال يعرف لذلك سبب إالّ أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سوء غذاء ... ويستصعب فيها ريضه

ر كثري من الشعراء على احلاالت اليت يستعصي عليهم فيها القول، . 2"أو خاطر غمحىت ليصبح عند وقد عب
  .3خلع ضرس أهون من قول بيت من الشعر الفرزدق
  :مرتلة احلبس بينها  -

ولنا اآلن بعد هذه اآلراء واالقتباسات أن نسأل عن مرتله احلبس أو السجن بني هذه احملفزات والدوافع 
وها بدقائق مالحظام صخ أطال النقاد عندها وقفام، وومرتلة نتاجاته األدبية بني سائر الفنون واألغراض اليت
الذي طرحناه يف الفصل األول من هذا  مشتقاته مبعناهاليت مل ترد فيها إشارات مباشرة إىل احلبس وسائر 

وإن وردت لفظة احلبس يف مقولة . البحث واحملدد مبكان معني وظروف خاصة متيزه عن سائر األمكنة األخرى
ومنها اخللوة يف  ...يسرع فيها أبيه ويسمح فيها أتيه أوقات وللشعر"ابن قتيبة وهو يعدد أوقات تدفق الشعر 

فإنه ال يريد ا احلبس باعتباره وسيلة عقابية وإمنا يريد توكيد أمر اخللوة يف حال املسري .." .احلبس واملسري
اء على ولكننا جند حاالً شبيها باحلبس توفره تلك اخللوة اليت وقف عندها مطوال النقاد والشعر. وحال التوقف

" أن يؤبد قصيدة"حد سواء وعدوها من أهم الفضاءات املناسبة للعملية اإلبداعية بكل صورها، فجرير إذا أراد 
خالدة أشعل سراجه واعتزل وعال السطح وحده واضطجع وغطى رأسه رغبة يف اخللوة بنفسه، وكأن الناقد 

، وزهري ...)رغبة يف اخللوة–غطى رأسه –ده وح–اعتزل (القدمي يريد توكيد صور تلك اخللوه بألفاظ عديدة 
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بن أيب سلمى يركب ناقته ويطلب الربية بكل ما توحي به كلمة الربية من امتداد للفراغ من اآلخر غري الربي 
الذي يتجنب الشاعر لقاءه، وكثّري يطوف بالربوع املخلية والرياض املعشبةوأبو حمجن يسري يف الشعاب اخلالية 

األرض املقوية اليت مل يصبها مطر وليس ا كأل، واملقوية امللساء اليت ليس ا "وع املقوية ويقف على الربو
  .1"شيء

وكما جلأ الرواة وهم يصفون حال جرير يف استحضاره اخللوة بألفاظ كثرية وصفوا الفرزدق فقالوا أنه 
بطون األودية واألماكن اخلربة كان إذا أراد الشعر ركب ناقته ويطوف وحده خاليا منفردا يف شعاب اجلبال و

مث " يطوف وحده"اخلالية فيعطيه الكالم قياده، فركوب الناقة وحده يوفر نوعا من اخللوة لكنهم أضافوا إليه 
أتبعوها بقوهلم خاليا مث منفردا وكلها تفيد املبالغة يف طلب الوحدة، بل وأضافوا املكان الذي يوحي باخللوة 

إىل اب اجلبال اليت ال يقصدها الناس عادة ولكنهم نعتوها باخلالية، وكذلك أضافوا وإن مل تذكر لفظا فهو شع
وإن دلت هذه التوكيدات والعبارات " اخلربة اخلالية"بطون األودية وباقي األماكن اليت يؤمها الفرزدق صفة 

سبيل حتقيق تلك اخللوة املتكاملة املتقاربة على شيء فإمنا تدلّ على مقدار ذلك اجلهد الذي يبذله الشاعر يف 
املنشودة بل وذهب بعضهم إىل أن الشاعر الذي توفرت له ومل جتد قرحيته بشعر فليس بشاعر يقول احلسني بن 

من مل يأت شعره من اخللوة فليس بشاعر، وانتهى ديك اجلن إىل اجلزم أن معني ) "املعروف باخلليع(الضحاك 
  .2ى صاحبهالشعر لن ينضب أبدا طاملا اغترب أو اختل

  

فإذا كانت هذه حال الشعراء وهم يطلبون حلظة اإلبداع ويتهيأون هلا وجيهدون أنفسهم يف طلب 
وسائلها والظروف املساعدة عليها واليت تأيت يف مقدمتها مجيعا بعد استقرائنا العترافات الشعراء والروايات 

اضطرارية تفرضها عليه ظروف احلبس ال سيما  ، فإن الشاعر السجني جيد نفسه غالبا يف خلوة"اخللوة"املختلفة 
يف العصر احلديث الذي عرفت فيه الزنزانات الفردية اليت يء له تلك اخللوة اليت أجهد القدامى أنفسهم يف 

ولكن احلبس وما يوفره من خلوة مل يكن ، اء أحواهلا وإسراج قناديل البيانسبيل بلوغها، وما عليه إالّ امتط
اهلم منظر الوحشة والوحدة والسكون فأخرسهم، ومنهم من هالقول، فمن الشعراء من  وحده احلافز على

   .حرك فيه نوازع القول ومنهم من فتقت رهبة السجن وصمته مواهبه ومل يكن شاعرا
ومما جتب اإلشارة إليه صعوبة حتقيق اخللوة والوحدة املكانية كما حيبها الشاعر السجني ويتمناها داخل 

زنازين املشتركة واملعتقالت واحملتشدات، بل ويف الفردية منها ملا يفرضه السجن من قوانني صارمة السجن يف ال
قى اخللوة النفسية اليت يصنعها كل شاعرويتجاوز بوما ينبعث بني جدرانه من اجلالدين وطقوسهم املختلفة، لت

  .خلوة كل اله وهي أعمق منواخللوة إىل آالمه وآما كل ما حييط به من موانع، بالغوص يف أعماقه 
  فإذا جتاوزنا فضاء املكان الذي مل يكد يتحدد من مالحمه إالّ عنصر اخللوة إىل فضاء الزمان وأحسن 
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  أوقات انسياب القصيد، وجدناهم يفضلون بعض األوقات على بعض، يأيت يف مقدمتها الليل بكل حاالته أوله 
  

  :كما يقول أبو متامقبل تغشي الكرى كما يقول ابن قتيبة ووسطه 
  

  .1خذها ابنة الفكر املهذّب يف الدجى    والليل أسود رقعة اجللباب
  

  ".وقت السحر"أو آخره كما نصح تلميذه البحتري ومساه 
  

وكذلك كان جرير يصنع قصائده اخلوالد ليال، وهو الوقت الذي ختريه كثري من شعراء السجون لنظم 
نهار وما يعرفه من جلبة وأصوات املعذبني وصرير األبواب وانشغال قصائدهم لسكونه وهدوئه مقارنة بال

الرتالء بتبعاته من أعمال شاقة أو طقوس يفرضها زبانيته ومواقيت حمددة ال يستطيع السجني التمرد عليها 
وخلوه إىل حد ما من الرقيب الذي ال يغفل عن مالحقة السجناء ومصادرة إبداعام وكل ما بني أيديهم، 

لك جيد يف الليل مالذا لتداعي بنات األفكار، وخباصة يف ظل االستعمار الذي كان حيظر على الرتالء ولذ
أدوات الكتابة من أقالم وأوراق، حىت أن مفدي زكريا كتب إحدى قصائده بدمه وأرسلها إىل صفوف جيش 

  الذاكرة وقد يف ليل ونقشها التحرير الوطين، بل وحيظر عليهم النور أحيانا فيضطر السجني إىل حفظ خواطر ال
  

     2.كان ملفدي زكريا حاالت كثرية حتدى فيها آلة املستعمر وفنون تضييقها وخلّد روائعه بطرق شىت
وكذلك األمر بالنسبة لدواعي الشعر على اختالفها من شاعر إىل آخر، فمنها الطمع والرجاء والرغبة 

ذوه حرفة يقتاتون عليها وهو ما يعرف باملديح التكسيب ومنها اليت غالبا ما تكون عند شعراء املديح الذين اخت
الشراب والطرب واتصال أحدمها باآلخر يف أحيان كثرية، وهذان الدافعان بعيدان عن نفس الشاعر القابع بني 
اجلدران، فهو ال يرغب أو يطمع يف مال سجانه وإن وجد ذلك الطمع عند بعضهم فرجاء يف الفرج وما يبعثه 

ولكنها تكاد ال تبني  اءحاالت تكررت عند الشعراء القدم ميكن إدراجه يف دائرة االستعطاف وهي من شعر
  .3عند الشعراء موضوع الدراسة، فمعدودون هم الذين توسلوا  احلاكم ورجوا خالصه

ض بععرفته  مثل ماكما أن السجن بتقاليده وطقوسه و ممنوعاته ال يتيح للرتيل فضاء للطرب إالّ نادرا   
تصنعه من عالقات إنسانية مثالية كانت وما  - كما سنرى يف احملتشدات والسجون اجلماعية-فضاءات ال

ومن . حلفالت والسهرات وحييون األعياديتجاوز ا الرتالء مهوم السجن ومرارته وظلمه، بل ويقيمون ا
ن شداد بلفظ أقوى داللة وقد ورد يف معرض احلديث عن عنترة ب" الغضب"الدوافع اليت وقف عندها النقاد 

فالعرب تقول كَلب الكلب واستكلب إذا ضري " بوعنترة إذا كَل"...أشعر الشعراء على الغضب فقالوا يف 
  4.وتعود أكل الناس وكَلب عليه كلبا إذا غضب ودفعت عنك كَلَب فالن أي شره وأذاه
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منا أن أغلب شعراء احلبسيات من سجناء الرأي وهذه املعاين كلها حتمل داللة الغضب الشديد فإذا عل
الذين مل يدخلوا احلبس جبرم اقترفوه إالّ جرم القولِ واملوقف واالنتماء أدركنا درجة الغضب املوار بداخلهم 
وما ميكن أن يفجر من روائع األشعار، وخباصة ما سجل منها يف حتدي وحشية املستعمر وقساوته، وجمادلته 

الذي ال " املصدور"ه و حتدي استبداد احلاكم و قسوة جالديه وهو ما عرب عنه ابن مسعود حبال أحيانا ومقارعت
بد له من أن ينفث، وكذلك حال الشاعر السجني الذي يعلم عدالة قضيته ويعاين من ظلم السجان وظالم 

اعة االنفجار ومنها وقريب من الغضب الغيظ الدفني الذي ينتظر س. السجن أصناف العذاب املادية واملعنوية
، "ما أطرب وال أحزن"احلزن كما حدده أرطأة بن سهية عندما سئل عن دوافع امتناعه عن قول الشعر فقال 

وكيف ال حيزن الشاعر السجني وهو يرى نفسه خلف القضبان مع ارمني واللصوص والصعاليك وال ذنب له 
ائر، بل ويراهم يكرمون ويذّل، ويتركون ويعذّب، اجلسلطان الإالّ حب األوطان وقول كلمة احلق يف وجه 

زن اد إىل مقاصل اإلعدام، وكيف ال حيويطلق سراحهم ليعودوا إليه مرة أخرى ويبقى هو بني جدرانه أو يق
  وهو مبعد عن أهله وذويه قابع يف مكان واحد ال يربحه، يرتطم أنى ولّى باجلدر واألبواب وسدنة السجن 

  

  .صطدم بالقوانني املقيدةالعذاب، وي ةوزباني
  ومن دواعي اإلبداع اخللوة بذكر األحباب كما يسميها ذو الرمة والشهوة واحملبة كما يسميها بشر بن 

  

املعتمر والوجد واالشتياق واحلنني إىل املنازل املألوفة كما هي عند حازم القرطاجين، ألن الشاعر قبل كل شيء 
تربطه باتمع اخلارجي عالقات  ،هو ابن وأخ وزوج وأب وصديقفإنسان له روابطه االجتماعية وصالته 

يتيح محيمة، وحيرك فيه تطاول الوقت يف فضاء السجن وخلواته حنينا إىل األحباب ويثري أشواقه إىل مالقام و
 .ذاب معهم، ويفتح له مغاليق الكالم يف كل تلك األحوال واملشاعر املتدفقةله فرص استرجاع ذكرياته الع

تم هذه الدوافع كما مساها ابن سالّم اجلمحي ورأى أن الشعر يكثر ا ويقل يف غياا بعامل التقلبات وخن
السياسية اليت تدفع الشعراء إىل تسليط أضوائهم على كل النقائص وانتقادها وحماولة عالجها مهما كلفهم 

د الشعراء على أجواء السجن له فقدان احلرية، وآخره بذل األرواح واملهج وكثذلك من مثن غالٍ أوريا ما تعو
مشاعل التنوير والبناء والتغيري، غيبت أجسادهم وصودرت وما  وألفوها، ولكنهم ظلوا مع ذلك حاملني

  .صودرت أفكارهم وأشعارهم
يتحول تتايل األيام يف السجن عليهم وحماولتهم التعايل فوق مآسيها وأحزاا باهلروب إىل وأحيانا 
، إىل عادة يتعودها الشاعر، ويتخذ من الشعر مالذا حيتمي حتت أجنحة منحه من آلة العذاب، أحضان الشعر

ألن السجن بصورته احلقيقية ال يبعث يف النفس إالّ السأم والنفور وال يثري فيها إالّ األحزان ولكن الشعراء 
شبه بالعادة اليت يراها ابن رشيق أ  الشعرصنعوا ألنفسهم عوامل مجيلة ختففوا ا من وطأته فصار جلوؤهم إىل

  .طبيعة خامسة
وال يعين ما تقدم أن السجن وظروفه مصدر إهلام عبقري للشعراء أو أنه ميكن أن يتحول إىل أفضل 
فضاء لإلبداع، وإمنا هي عبقرية التكيف عند األدباء وقدرم على ترويض العقبات وحتويلها مجيعا إىل ملهمات 



 -

كما حيفزهم الطرب حيفزهم الغضب ومثلما حيفزهم احلضور حيفزهم الغياب وكما وإن تناقضت وتضاربت، ف
جدرانه وتنشأ بينهما  السجن ويعتاد النظم بني يألف الشاعر، وقد اعرهم الفرح يثريها احلزن وهكذاحيرك مش
قد ال جند ة ويذكره كل ركن فيه خباطرة أو ذكرى، فيتخري أوقاتا داخله للقريض وأركانا وحاالت عالقة محيم

وإن دلّ ذلك على شيء فإمنا يدلّ على قدرة األدباء على االستمرار والتفاعل مع . هلا تفسريا إالّ األلفة والتعود
كل الظروف احمليطة م والتكيف معها بالقول أحيانا وبالصمت أخرى حبسب طبائع الشعراء واستعدادام 

ن ألسن بعضهم وفجر مواهب جديدة مل تكن تعرف النفسية وحبسب مقتضيات األحوال، فكما أطلق السج
أخرس ألسنا فلم تنبس فيه ببنت شفة حىت إذا غادرته انطلقت مع أجواء الفرح واحلرية  ،1شيئا عن فن القريض

  .متجاوزة ذكره أو أدىن إشارة  إليه وكأا تريد إلقاء حمنته يف سجالت النسيان
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  :واحلبسالكتابة  -
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  * الفصل الثالث* 

  حصاد الشعراء من تجربة الحبس
  

 .اإلبـداع األدبـي والحبـس - 
 .الذين وثقـوا وأرخـوا لحبسيـاتهم - 
 .الذيـن لم يؤرخـوا - 
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انتهينا يف وقفتنا عند دواعي النظم وأوقاته إىل أن احلبس ال يشكل امتيازا بينها، وإمنا يقف عنصرا بني 
سائر العناصر املساعدة على ميالد حلظة اإلبداع، تلك العملية املعقدة املتداخلة العوامل الغامضة، وعليه فال 

اإلنتاج باحلبس، كما ال ميكن أن تعدم بعدمه، وإمنا مرد األمر إىل طبائع ميكن أن تقرن الشاعرية أو غزارة 
ام وظروف حيام فما حيرك شاعرا ويثريه قد ال ئالشعراء أنفسهم واستعدادام ومواهبهم وتكوينهم وبي

صفلطرهر هذه التجربة، أو لعله غض احيرك شاعرا آخر، فهناك من طال به األمد بني اجلدران ولكنه مل ي 
عنها وجتاوزها ومل يذكرها، كاملنفلوطي الذي دخل السجن شاعرا و أقام فيه ستة أشهر كاملة دون أن يقرض 

، ومثله الشاعر عبد الفتاح 1بيتا من الشعر، وغادره وقد انصرف عن الشعر متاما وتوجهت مهته إىل النثر
ة واملسرحيات اليت كتبها ونشرها بعد جتربة إبراهيم الذي تعددت أعماله الشعرية وتنوعت بني الدواوين الشعري

احلبس، ولكنه مل يكتب شيئا منها داخل السجن ومل يذكر شيئا عن هذه التجربة املريرة يف أشعاره الالحقة 
 - على طول مكثه -، ومنهم من اكتفى2وكأنه كان يريد نسيان هذه الصفحة السوداء األليمة أو إلغاءها

  .، وكأنه يريد فقط التأريخ هلا3تجربة كما فعل العقاد بقصيدته اليتيمةباإلشارة اخلفيفة إىل هذه ال
وتدفقت ينابيع شعره من خلف القضبان ويف غفلة من  باجلومنهم من مل يطل به املقام يف غيابات 

  الذي مل ميكث به إال مخسة عشر يوما 4السجان وأجهزته القمعية، أمثال الشاعر التونسي حممد الشاذيل خزندار
العراقي ، ومثله الشاعر5عشر قصيدة، حىت متىن الناس لو طالت مدة سجنه ليتحفهم ببدائعهصاد ثالثة حب

الذي أقام ثالثة وأربعني يوما يف إدارة األمن العامة الفرنسية ببريوت، بأمر من السلطات  6أمحد الصايف النجفي
قطعة ن شعري كامل من سبعة وأربعني ، فكان من مثار هذه اإلقامة غري السارة ديوا1941 اإلجنليزية عام

قصيدة أمساه الشاعر حصاد السجن، وكأنه كان ينظم يف كل يوم قصيدة جديدة ويتنفس الشعر بدل و
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ومنهم من طال به . األكسجني احملظور، إذ مل يترك صغرية وال كبرية إال ولقطتها آلته الفكاهية الساخرة غالبا
لشاعر املصري عبد العزيز أمحد هاليل الذي فجرت فيه جتربة السجن ديوانا املقام وعرب عن معاناته بغزارة مثل ا

، والشيخ حممد الشبوكي اللذان احتلت حبسياما ما يقارب نصف والشيخ أمحد سحنون،1شعريا كامال
  . الديوان

وإن واحلقيقة اليت ميكن تسجيلها أن شعر احلبسيات وإن أخذ هذا احلظ الوافر من االهتمام والدراسات، 
كثر شعراؤه، قليل إذا ما قورن بنتاجهم الشعري أحرارا، وهلذه القلة أسباا املعقولة، تأيت يف مقدمتها قوانني 
احلبس ذاا يف تعاملها مع أدوات الكتابة ومع املطالعة سواء للجرائد واالت أو الكتب على الرغم من أن 

ه القوانني باختالف السجناء ودواعي حبسهم بعض السجون كانت جمهزة مبكتبات ضخمة،حيث ختتلف هذ
وأماكنه، فما يباح يف سجن أو بلد أو زمن قد ال يباح يف آخر، وما يتمتع به سجني قد حيرم منه آخر، وإن 
كانت جل إدارات السجون جتمع على حرمان طبقة  املفكرين  والسياسيني واألدباء والشعراء والصحفيني من 

ا مفعوله إن هم فجروه من داخل السجن، فعندما أبيحت أدوات الكتابة للسجناء نبض احلرف ألا تعلم جيد
وجدنا السجني أمحد مظهر يعكف على تدوين مذكراته داخل معتقل األقصر وال  1919السياسيني يف ثورة 

ني تسرب األقالم إىل السجن حمنع وقد عرب العقاد أحسن تعبري عن .2يكاد يترك شاردة أو واردة إال ودوا
ال تعلم كما علمت أنا يف السجن أن ... وأنت أيها القارئ"شبه استحالتها بدخول اجلمل يف سم اخلياط، 

فقد كانت  3"دخول اجلمل يف سم اخلياط أيسر من دخول قلم إىل غرفة سجني بإذن من مصلحة السجون
ىت جيد التعليمات قد وصلت أوامر املنع تسبق السجني السياسي واملثقف، فال يكاد يصل إىل مثواه احملدد ح

     .                                                                                                بالءاا الكثرية وممنوعاا
  

  ر عند ضومل يقف احل 4وقد حرم الشاعر مفدي زكرياء من تدوين خواطره فدون أحد أناشيده بدمه
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  أدخل مدينة رب اللبنانية فأعيد إىل العراق وأثناء احل 1976هو يهم باخلروج من مرتله يف بريوت عام أطلق عليه الرصاص و      
  ألغوار التيار،ا ،أشعة ملونة األمواج،: منها  اشعري اديوان 14له ما يقارب .للمعاجلة وبقي فيها إىل أن وافته املنيةالطب       
  ديوان - مدخل إىل دراسة املدارس األدبية –نسيب نشاوي ...( حصاد السجن شرر الشالل، اهلواجس، أحلان اللهيب، اللفحات،      
   . 255./ ط.ت.د –بريوت  - دار اجليل –تاريخ الشعر العريب احلديث  - أمحد قبشو. 97/ زائراجل - املطبوعات اجلامعية       
 .)   املقدمة –ديوان حصاد السجن  –أمحد الصايف النجفي  و      

  الكتاب  - مطبوعات الس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية - "أنغام شاردة"ديوان - عبد العزيز أمحد هاليل  -  1
 .اجلمهورية العربية املتحدة - األول      

  .63 الشعر يف سجون مصر  –حممد حممود الغرباوي  -  2
 .63  - عامل السدود والقيود -  عباس حممود العقاد -  3
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إمنا جتاوزه إىل رسائل السجناء إىل أهلهم وذويهم، واليت أصبحت كما يقول مصطفى أمني اإلبداع األديب و
من أحد دواوين وزارة األوقاف ال متر إال وقد دمغت خبمسني إمضاء " صرف املعاش"أشبه ما تكون باستمارة

  .1أو ما يزيد
سجني إىل كتابة خطاب ولكنها مع ذلك ال تنجو من سلطان الرقيب، ومتزيق اخلطاب أحيانا وعودة ال

فهناك موضوعات حمرم علي أن أكتب عن " : آخر رمسي جاف ال يتجاوز السؤال عن الصحة واألحوال يقول
وحمرم أن أكتب اقتراحات لتحسني السجن، كل ... زمالئي يف السجن، وحمرم أن أكتب عن نظام السجن

فإذا كان هذا . 2..".لى أحسن ما يرامشواق وأن صحيت عشيء حمرم سوى إرسال ما أريد من التحيات واأل
حال رسالة من سجني إىل أخيه أو أسرته، فإن حال القصيدة أو املقال سيكون أخطر ليس بالتجريد من أدوات 
الكتابة فحسب وإمنا بدور الرقيب الذي يباغت زنزانات املشتبه فيهم حبمالت تفتيش مفاجئة، ومصادرة كل 

اد السجناء وصمودهم جعلهم خيلدون الكثري من الروائع يف أعماق ما يقع عليه من ممنوعات ولكن عن
الزنازين، برغم منع أدوات الكتابة وبرغم التفتيش وبرغم دور الرقيب الذي ال ينام وبرغم أجهزة العذاب 
املادية واملعنوية، بل ويهربون الكثري منها خارج أسوار تلك البنايات الشاهقة، مستعينني يف ذلك بالسجناء 

يتهم، ألميني الذين تغفل عنهم عني اإلدارة بل وبالسجان نفسه الذي يقنعونه يف كثري من األحوال بعدالة قضا
أشبه باألعمال البطولية األسطورية اليت .) ..مؤلفات علمية -نثرية -شعرية( من خروج تلك النصوصن علوجيو

ب املنع والقمع والرقابة افنت هؤالء الرتالء فكلما افنت السجان يف أسالي ،تتداوهلا الشعوب يف نشوة االنتصار
املميزون يف أساليب التحدي وإبداع أشياء من العدم ذلك أن احملنة أم االختراع، فشكلوا عصابات أمسوها 

جلدران، وإا عصابة من نوع ولكن ريب األقالم واحلرب والورق مث األفكار وليدة ا" عصابات التهريب"
، منها العصابة اليت كوا الكاتب مصطفى أمني وجنح بفضل جهودها 3ألفكارنوع شريف لتهريب ا خاص،

وتضحياا يف إيصال صوته إىل خارج السجن واستطاع ريب أكثر من تسعة آالف رسالة وأكثر من 
سنة أوىل "كتبها داخل السجن منها  -إىل تاريخ هذا احلوار- ، ويكفي أن كل مؤلفاته اليت أصدرها4كتاب
سنة "وقصة "أشرف امرأة يف الشارع"مث قصته .. وهكذا  "...سنة ثالثة سجن"، "نة ثانية سجن س"، "سجن

  5"من واحد لعشرة"والكتاب السياسي " اآلنسة هيام"و "ال" وقصة" صاحب اجلاللة احلب"وقصة" أوىل حب
ات أخرى فهذه مجيعا ألفت يف السجن وكانت العصابة را ورقة ورقة، بل وكانت داخل السجن ورش

خلدمة الفكر غري عصابة املهربني فإذا وضع أحدهم كتابا وجد من الرفاق الفنانني من يرسم غالفه، كما 

                                                
 .197- 196  – 1975-  2ط–القاهرة - اليوم - كتاب دار النشر - سنة أوىل سجن  - مصطفى أمني -  1
 . 204  – نفسهاملرجع  -  2
 .34  – 1993 –هـ 1413 -  1طاملصرية اللبنانية  حكاييت مع السجن الدار –حنفي احملالوي  -  3
 .الصفحة نفسهانفسه و املرجع  -  4
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، وقد كان مفدي زكريا قابعا يف أحد سجونه بينما 1"األقدام العارية"طاهر عبد احلكيم  " حدث مع كتاب
ما كان يرسله إىل صديقه أيب اليقظان عيسى كانت رسائله تصول وجتول وتصل حىت إىل البالد ااورة، منها 

باجلرائد التونسية، وما كان يسربه من قصائد وصلت  تونشر" أيب فراس"من مقاالت ورسائل موقعة مجيعا ب
  .إىل القاهرة وتونس وألقيت من هناك يف ذكرى الثورة التحريرية الكربى

  

ين استعملوها يف تدوين أفكارهم وإذا غابت األوراق جلأ السجناء إىل ورق السجائر، ومن الذ 
وإمنا نسخ خبط لكتابه وإبداعام طاهر عبد احلكيم الذي كاد يتحول إىل دار للنشر، فلم يكتف بنسخة واحدة 

دقيق للغاية أربع نسخ، اثنتان أعدمها للتهريب إىل خارج السجن ونسختان أخريان احتفظ ما داخل السجن 
  .3بسيسو حبسياته على علب الكربيت واملناديل وبقايا اجلرائد كما دون  معني. 2يف خمابئ مأمونة

  

ستثنائية جلأ السجني إىل أي سطح آخر ميكنه احتواء حروف، وإن فإذا غابت مثل تلك األوراق اال
غابت األقالم واحلرب عوضهما مبحاوالت جديدة من صنع خمابر السجن العجيبة، يقول أحد أولئك املخترعني 

وأسرعت بدوري أكيف نفسي ألوضاع السجن، فصنعت ريشة من أسنان املشط، " : سعيدوهو عبد املغين 
  .4"وحربا كان مزجيا من القهوة ومضمضة األسنان ورمست خطيت لالتصال خبارج السجن وريب الرسائل

  

وكثريا ما حتولت جدران السجن نفسها إىل سجالت تارخيية حيفر على صفحاا الرتالء آالمهم وآماهلم 
أي شيء ميكن حنتها كاملالعق وأسنان املشط وأعواد الثقاب وأي شيء آخر من املباحات، فقد حدث أن ب

، وال ننسى 5حفر أحد احملكوم عليهم يف احملاكم االستثنائية قصيدة بأظافره على جدران زنزانته بالسجن احلريب
  .حرب مفدي زكريا املميز الذي صاغه من دمائه الزكية

  

لشعراء موضوع الدراسة من جتربة السجن وهباته واملراد ا فقط النصوص الشعرية اليت أما عن حصاد ا 
كتبت بني اجلدران فتشوب عملية حصرها وحتديدها صعاب شىت يأيت يف مقدمتها غياب التأريخ للقصائد عند 

ب الربع منهم أغلب الشعراء فلم يذكر زمن النظم أو مكانه أو أي إشارة أخرى تدل على احلبس إال ما يقار
  مما اضطرين للعودة إىل سريهم وما كتب عنهم من دراسات والنظر يف األعمال األدبية الصادرة بعيد مرحلة 

  

  .احلبس واالستعانة بإشارات الدارسني إىل القصائد نتاج احلبس
  

  :  رخ هلاالذين أرخوا حلبسيام أو أُ -
  روا مكان ميالده وهو السجن الذي جادت عليهم من أوائل الشعراء الذين وثقوا نتاجهم الشعري وذك

  

                                                
 .178 –أدب السجون  –نزيه أبو نضال  -  1
 .املرجع نفسه والصفحة نفسها -  2
 .39– 1992- 1991- معهد اللغة واألدب العريب –جامعة اجلزائر –ماجستري –معني بسيسو حياته وشعره –بسام علي أبو بشري  -  3
 .40 –سنة أوىل سجن  –مصطفى أمني  -  4
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على امتداد سبعة وأربعني قطعة وقصيدة   1جدرانه وقضبانه بدواوين شعرية كاملة الشاعر أمحد الصايف النجفي
  تكسري األصنام، غرفة السجن، طاب املرض، قرب يف اجلو، وداع حلرية، املشكلة العظمى، سري على كل :  هي

البحري، القرب مشحون، إما تاج وإما سجن سجن وانتظار، أثاث السجن، الظالم املنري، حال، من البحر أو 
العالج بالكي، سجني وطليق، فندق السجن، اجلرم الشريف، إعالن احلرب، موت املعتدي، على أن ال يقال 
له سجن، اآلن طاب الشنق، العقاب الضعيف، موسى وفرعون، قاعدة السجن، غرفة أم صندوق، نصف 

سلم، يعشن يتامى، ال سالم وال كالم، إعالن على بايب، ال صديق وال صديق، فرصة موت، خبالء كرام، م
املضايقة، حىت يف املوت، املنرب اخلالد، ملحمة السجن أو ألواح وأشباح، خدام السجن، اجلواسيس، ليل 

  .السجن، رهني احملبسني، إفراج كالسجن، العقل كاجلنون، احلرية إدام، الوفاء
  

صلحة السجون إىل الطبع بديوان أنغام شاردة الذي أرسلته م 2الشاعر عبد العزيز أمحد اهلاليلمثله و
الليلة األوىل، مع املاضي، شجوين، الشمعة الفانية، أنشوديت، ماذا يريدون مين، صباح، هذه  : قصائدهب

جان، ال تلوميين، خفر الليل، تفتيش األصوات، مع كمان، انتباه، يف الزيارة، ذكريات أم، إىل األم، أيها الس
  أين أيب، قصة طالق، قم، ذاك عفريت، من ابنة ألبيها، وعانقين على اآلالم، نشيد الوداع، أريين الصبح،

  .يا رفيقي، مهسة إىل قليب، ال تنكري، رفاق،  غدا، عودة 
  

 4،ديوان من احلجم الصغرياليت طبعت مستقلة يف " شاعر بني اجلدران"قصيدته املطولة  3سليمان العيسىلو
شاعر  - وحشة -يف حرم الوحي - بني اجلدران - جنوى:  وتتكون من ثالثة عشر نشيدا أو قصيدة هي

ة زسجن امل - يف غرفة اجلنايات - مع احملقق - يف الشام - الطريق واملعري -يف بيت الشاعر - ءىوالج
 "الجئة يف النظارة"و" وجه السماء" "أبو ياسني :حنن الطريق  إىل جانب قصائده الثالث األخرى  -العسكري
  .5"انـالقضبخلف "حنبلة ديوان  أمحد إدريس اللييب وللشاعر هذا مجيعها يف أعماله الشعرية الكاملة، جاءت

  

  

                                                
  .يضم ديوانه حصاد السجن اثنيت عشرة قصيدة ومخسة وثالثني قطعة -  1
 .بلغ عدد قصائد الديوان ثالثني قصيدة   -  2
  ، واصل تعليمه الثانوي يف دمشق 1939شاعر سوري معاصر عايش أحداث اغتصاب لواء االسكندرون عام  - سليمان العيسى -  3

  نصار النضال أالبعث العريب االشتراكي، من دعاة الوحدة القومية واالشتراكية، ومن  واجلامعي يف بغداد، من املؤسسني حلزب     
  نسيت نشاوي مدخل ( . 1954ة العسكري زيف سجن النظارة بدمشق وسجن امل قفهريب والقضية الفلسطينية، سجن ملوالقومي العا     
  األعمال  - صفحة الغالف الداخلية، والديوان –لرمال الذهبية ديوان حبات من ا –سليمان العيسى . 373إىل املدارس األدبية      
 . ) حيث أرخ الشاعر لقصائده وذكر أماكن نظمها اجلزء األول - الشعرية     

  ).250- 1/207- 1995 - 1ط - بريوت –املؤسسة العربية للدراسات والنشر  -  األعمال الشعرية –سليمان العيسى  -  4
  وقد أهداه . 1963-  3ط–بريوت –دار العلم للماليني –نظمت يف السجن ) قصة يف قصيدة(ن شاعر بني اجلدرا:  و أيضا     
 ). "إىل األطفال الذين كانوا يستيقظون يف عهد الدكتاتورية فال جيدون آباءهم"الشاعر      

 
 

  - 1424- 1، طلبنان - دار النهضة العربية –شعر السجون يف األدب العريب احلديث واملعاصر  –سامل املعوش  -  5
       2003 - 129. 
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دواوينهم ما يف يلي هؤالء الشعراء أصحاب الدواوين احلبسية أولئك الذين شكلت حبسيام أغلب 
الذي بلغ حصاده مثانية وعشرين حبسية اكتفى  1الشاعر اجلزائري أمحد سحنونالشعرية، يأيت يف مقدمتهم 

: دون ذكر السنة واسم السجن أو املعتقل الذي تنفست منه، إال نادرا وهي" من حصاد السجن"فيها بعبارة 
ملعتقل  ذكر أا يف الترحيب بزائر جديد(عصفورة، أنت فوزية، إىل أوالدي، إىل أيب، اإلخوان بلسم األحزان 

و ميالد الدولة املؤقتة، البطل، ) -ρ- ميالد الرسول (، يوم ميالد، مبناسبة إيقاف القتال، ميالد وميالد )بوسوي
، خواطر يف )يف وداع الرفاق يوم خروجه من املعتقل(الفدائي، يعز علي أين ال أراك، يا هلا غربة، وداعا وداعا 

حلنها امللحن (غد، صلة الشاعر بربه، أيها املبعد، أين يا صداح  العيد، عام جديد، بشرى اجلزائر، وطين، رجاء
ذكرى (، شتاء بوسوي، حنانيك، بعد عامني يف املعتقل، ذكريات اد )هارون الرشيد وأنشدت يف املعتقل

  .2، ذكرى رأس السنة اهلجرية، بدء نزول القرآن، العامل اجلزائري، العمال)املولد النبوي الشريف
  

صاحب السبعة والعشرين حبسية، حرص فيها على ذكر زمان ومكان  3ر حممد الشبوكييليه الشاع
  : النظم ومناسبته يف كثري من األحيان وهي

، تبسة الصامدة )إثر تأسيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة )1958(دولة الشعب :  حصاد معتقل بوسوي -
الشباب  ،)1956 - معتقل اجلرف(لوطين ، جيش التحرير ا)1956 مارس 4 - معتقل اجلرف قرب املسيلة(

، ليلة )1958(، يوم العيد )1959(مناجاة هالل رمضان ) 1957(، الشاعر املستهام )1958(اجلزائري الثائر 
استوح ، الشيخ املتصايب )1958( وامللك الشاعر ،)1958( اهلامة والبلبل ،الوردة احلزينة ليلة ساهرة، لسية،أند

  .قلبك
نئة  ،)1956( رشيد عود ،)1956( الظفر نشيد ،)1962( ياهلا اهللا ثورة : رفحصاد معتقل اجل -

  .الل العيد
                                                

من مواليد ليشانة قرب بسكرة ، تلقى تعليمه على يد والده مث الشيخ خري الدين و شيوخ ) 2006-  1907(  :حنون أمحد س -  1
الحية و شعره زاوية طولقة ، اتصل بالشيخ ابن باديس  و أدار مدرسة التهذيب احلرة بالعاصمة ، ونشر إىل جانب التعليم مقاالته اإلص

ولكن جبهة التحرير أخفته خوفا من ديدات املخابرات  1959اعتقل إبان الثورة التحريرية و أفرج عنه أواخر . يف جرائد اجلمعية 
وكان نتاحها ديوان شعر خمطوط تعذر  1982عاد بعد االستقالل إىل عمله اإلصالحي ، وعاود جتربة احلبس عام . الفرنسية بتصفيته 

و  677 –حممد ناصر الشعر اجلزائري احلديث (  .وبعد خروجه من السجن واصل دروسه وخطبه إىل أن وافته املنية . إليه الوصول 
 .) 286- 285 –شعر السجون واملعتقالت يف اجلزائر  –حممد زغينة 

 .متداد الديوانالقصائد موزعة على ا - اجلزائر  - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  - الديوان  - أمحد سحنون  -  2
ولد مبنطقة ثليجان بالشريعة والية تبسة تتلمذ لوالده . حممد بن عبد اهللا الشبابكي املدعو الشبوكي) 2000-1916: (حممد الشبوكي  - 3

رز على يف تونس وأح/ واصل تعليمه  - ية والشعر مث التحق بكتاب األسرة وحفظ القرآن كله وعددا من املتون العلم. وحفظ جزءا من القرآن
عاد إىل الوطن معلما يف املدارس احلرة جلمعية العلماء املسلمني، وكان مناضال سياسيا وعضوا يف . 1942شهادة التحصيل من جامع الزيتونة عام 

التعليم  بعد خروجه من املعتقل درس يف .لستة أعوام بسبب نشاطه الثوري 1956ألقي عليه القبض عام . اإلداري مجعية العلماء مث يف جملسها 
وتوىل مناصب إدارية خمتلفة يف . كان عضوا يف الس اإلسالمي األعلى. الثانوي وواصل نضاله يف صفوف حزب جبهة التحرير الوطين

 ).ذيل الكتاب - ترمجة صاحب الديوان  - منشورات املتحف الوطين للمجاهد  - ديوان الشيخ الشبوكي  - حممد الشبوكي . (واليته



 -

  .، نسمات اخلريف)1961(، نشيد الشباب اجلزائري )1961( : حصاد معتقل بولكزال -
  .، جناح سالم، أين فريوز)1960(نشيد اجلهاد  : حصاد معتقل لودي -
  .)سان لو( تارخيها وإمنا نسبها فقط ملعتقل بطيوةإىل جانب قصيدة مل يذكر عنواا وال  

الذي انبثقت أغلب قصائده من قعر السجن، " احلب واحلرية"بديوانه 1يليهما الشاعر حممد مجيل شلش
  :  حرص فيها على إثبات اليوم والشهر والسنة واسم السجن، وهي على التوايل

  

، )6/7/1960(، ثالث أغنيات إىل متـوز  )17/4/1961(إىل إخواين الشعراء  : حصاد سجن بعقوبة -
، الشـعر والنـار والزنزانـة    )25/12/1960(، أغنيـة حـب إىل شـهرزاد    )12/2/1960(آمنت بشعيب 

أحد احملكوم عليهم باإلعدام، أهـداها إليـه يف   (، إىل مثين محدان)28/09/1960(، السجني )4/11/1961(
، أغنية إىل دمشق )18/09/1960(الة إىل أمي ، رس)20/05/1960) (رمضان 14(السجن، واستشهد صباح 

  ، رسـالة مـن واحـدة    )10/05/1960(، أغنية انتصـار للبـاخرة العربيـة كليوبـاترة     )29/09/1961(
  .)1960(، ألنين غنيت )12/03/1961(، من أجل القضية )23/04/1960(

  

وصمود ) 12/11/1959(، رؤيا )17/12/1959-أغنية يف الزنزانة  : "01" حصاد السجن العسكري -
  .)15/12/1959(، الشاعر الشهيد )16/11/1959(

فله فيه قصيدة إضمامة زنبق " غفران"، أما ديوانه الثاين )26/04/1959(النيب  : حصاد اخليالة بغداد -
  .اليت مل يذكر السجن الذي نظمت فيه )26/01/1961(

  دس ثالثة عشرة قصيدة، منها واحـدة  يف ديوانه اللهب املق هفقد بلغ حصاد 2وأما الشاعر مفدي زكريا
  

  ة من الفصحى حرص على تدوين اسم السجن والتاريخ باليوم والشهر والسنة واملناسبة يبالعامية القرباللهجة 
  

  :  أحيانا ورقم الزنزانة وهي
  

                                                
  ولد يف فضاء اخلالص وواصل تعليمه اإلعدادي يف بعقوبة واجلامعي يف بغداد، اشتغل يف التعليم  ...) - 1930( : شحممد مجيل شل -  1

  أقتيد إىل حمكمة املهداوي مع من اموا حبادثة اغتيال عبد الكرمي قاسم، وحكم عليه بثالث سنوات، نظم خالهلا  1959ويف عام      
  حممد مجيل " (أبو فراس"نشر بعضه يف جريدة احلرية العراقية بتوقيع –حكم الطاغية عبد الكرمي قاسم أيام " احلب واحلرية"ديوان     
 ).صفحة الغالف -  ديوان  احلب واحلرية - شلش     

  تفتح على الوطنية والنضال مند نعومة أظفاره يف حضن عمه الشيخ صاحل بن )1975- 1908(شاعر جزائري :  مفدي زكريا -  2
   ، واصل تعليمه يف تونس وساهم يف احلركة الثقافية والسياسية مبقاالته)د مؤسسي احلزب احلر الدستوري يف تونسأح( حيي      
    س حترير جريدة رأشرها يف اجلرائد اجلزائرية والتونسية على السواء، يدعوا فيها إىل يقظة الشعب اجلزائري وتينوقصائده اليت كان      
  بسبب نشاطه  1937 مخس مرات منها اعتقاله عام 1959 و 1937 تردد على السجن بني عامي)حلزبلسان حال ا(الشعب     

   وظل ينتقل بينه وبني سجن الربواقية واحلراش  1956 لأفري 12  السياسي، قضى عامني خلف جدران بربروس ليعود إليه يف     
   - 1984 –غرداية  –املطبعة العربية  –شاعر النضال والثورة  –ا مفدي زكري - حممد ناصر( .1959أن متكن من الفرار عام إىل      
 ).و ما بعدها 63 -  2ط  -  واملرجع نفسه) 36 -  7     



 -

أفريل  28( 73 ، زنزانة العذاب رقم)1955جويلية  18(الذبيح الصاعد :  وسرحصاد سجن برب -
) ا بعد جولة من جوالت التعذيب املعتادة يف ظالم الزنزانة وحفظهما بيتا بيتا الستحالة كتابتها، نظمه1955

جواب غي مويل حني دعا  لالنتخابات يف شتاء  63زنزانة رقم (، حروفها محراء )1957(وتعطلت لغة الكالم 
والنشيد الوطين ، )1955 أفريل 25، 69 زنزانة رقم النشيد الرمسي للثورة اجلزائرية(فاشهدوا ، ) 1958

يف : مل يورد سنة النظم وال مكانه، مكتفيا بقوله -التحية الرمسية للعلم اجلزائري(عشت يا علم اجلزائري حاليا 
نشيد بربروس مل يذكر مكانه وال زمانه، نشيد ) 1937 نوفمرب 29-65زنزانة (، نشيد الشهداء )قعر الزنزانة

زنزانة (، النشيد الرمسي لإلحتاد العام للشغالني اجلزائريني )1956، أوت 83زنزانة رقم  - بربروس(بنت اجلزائر 
  .)1956 أكتوبر 29، 93 زنزانة رقم(قل يا مجال  .)1956 جويلية 12، 69رقم 

  

يف الذكرى الثالثة لثورة التحرير، ألقيت بالنيابة عنه يف مهرجان ... (وقال اهللا :  قيـةاحصاد الربو -
الذكرى الرابعة – 375بقعر الزنزانة رقم (، إقرأ كتابك 1957- غرة نوفمرب –تونس الذكرى الذي أقيم ب
، وللشاعر قصائد أخرى مل ) 1958يف إذاعة صوت العرب بالقاهرة يف أول نوفمرب عنه للثورة، ألقيت بالنيابة 

عد حيث قضى عامني كاملني ب) 1937(تطبع يف اللهب املقدس ترصد بعض جوانب جتربة حبسه األوىل 
مع رفاقه حسني األحول و إبراهيم  1937جويلية  14مظاهرات شباب حزب الشعب اليت عمت العاصمة يف 

وحتية شعرية أرسلها إىل الرفاق  اعصفي يا رياح غرافة وحممد قنانش وآخرون، ومن نتاج هذه التجربة نشيد
  .1عندما التحقوا بالسجن، وله قصيدة ثالثة من املستشفى

مالحم وأزهار، :  إحدى عشرة قصيدة وردت مجيعا يف ديوانه 2حممد جة األثريوللشاعر العراقي 
  :  نظمها بني معتقل الفاو والعمارة وسامراء على امتداد أربعة أعوام وهي

  

هنا العزة من أعماق السجن ، مأساة ديك الفاو )1/12/1941(مرحبا بالنفي  : حصاد معتقل الفـاو -
  .)12/01/194(يف املنفى السحيق 

  

  ، )1942ماي (مل تشنأ األنثى ، )1942( أنا والعلى ومطامح التشييد:  حصاد معتقل العمارة -
  

                                                
 .35 -  مفدي زكريا شاعر النضال والثورة  –حممد ناصر  -  1
  م العربية، عاصر معاناة ، تعلم يف صباه التركية واإلنكليزية وعلو1904 شاعر عراقي ولد ببغداد عام:  حممد جة األثري -  2

  نظم  1941 ه وعاىن من ذلك، وكان من الرافضني هلذه السياسات، شارك يف ثورة العراق عامئوطنه حتت حكم املستعمر وعمال      
  رة وانضم إىل جممع اللغة العربية بالقاه 1931 ، انتخب عضوا يف امع العلمي العريب بدمشق عام"1941 ثورة : فيها قصيدة      
  –العالمة حممد جة األثري  –محيد املطيعي ( 1949 ، كما انتخب نائبا لرئيس امع العلمي العراقي عام1948عام       
  ديوان مالحم وأزهار  اهليئة املصرية العامة  –وحممد جة األثري  -  99 – 1988 - 1ط - بغداد   –الشؤون الثقافية العامة  دار      
 ).املقدمة بقلم الشاعر عبد العزيز أباظة – 1974قاهرة ال –للكتاب       



 -

، يف عرس القمر )1943(، األعرابية الكادحة )11/09/1943( 1، شهب احترقت)1/1994(وأغين ... سأغين
  ).1943 هـ1363ا(، إىل ولدي )1943(، صخرة اليم )1/1943(

  

  ).1942(وطين  يا : حصاد معتقل سا مراء -
أما الشاعر التونسي حممد الشاذيل خزنه دار فقد كاد يشبه أمحد الصايف النجفي الذي نظم من القصائد 

رغم أنفه،  اجلنديأقسام الناس، :  هي 2وقطعةعشر قصيدة  مثانيةما يقارب أيام حبسه فله يف مخسة عشر يوما 
، مناجاة الوالد ، مناجاة الصديق ، النشيد الكمايل ، خ مناجاة األ بالسجن ، مناجاة العائلة قالوا حبست، 

 شاعر، أجندي أم ،  شرف السجن سنجريها حبارا ، ثنائي على الصحافة ،  مناجاة تونس،مرارة العز حلوة ، 
  .بالدي بالديمكافاتنا واحدة ، يا سجينا ، العميد ، 
إىل الطاغية :  وهي" والثبات الصرب"قصائد جاءت يف ديوانه عشر 3وللشاعر املصري مجال فوزي

السفاح، إىل السفاحني، هدم الليمان ، شهيد احلق، وسط حلقات التعذيب اجلماعي، هل لظالم ارمني 
صباح، العيد بني جدران السجن احلريب، قصة قطة، سأقول ال، فقد البصر يف السجن احلريب، وقصيدة واحدة، 

) 1970 سبتمرب 28 املؤرخة بـ(  وت الطاغية مجال عبد الناصرم هي قصيدته" الصرب واجلهاد"ضمنها ديوانه 
 "اتفاقيات التطبيع" هذا إىل جانب قصائد أخرى تنتقد نظام السادات السيما يف املشروع اخلطر الذي أقدم عليه

وهي مجيعا إن مل تكن من بنات السجن فهي  أنا رجعيو وثورة على الفساد  ونقد بناء  التطبيع منها قصيدة
  .أسباب دخولهمن 

  هي حصيلة مخسة أعوام من السجن " حصاد العمر"فله مثانية قصائد يف ديوانه 4وأما أمحد حممد الشامي
  

  :  وهيجة حتوزعها كل من سجن نافع وقاهرة  

                                                
  وهي مرحلة تدخل يف عداد جتربته السجنية ألنه نقل إىل سجن العمارة عام  11/9/1943ـ مل يذكر املعتقل ولكنه أرخ هلا ب -  1

 .1944بعد حادثة وقصيدة ديك الفاو ومل يغادره إال عام  1942      
   84 -  68 -  65 -  59 -  25 -  21 -   1/203 -  1927تونس  –مطبعة العرب  –الديوان  –حممد الشاذيل خزنه دار  -  2

 .96 -  70 - والقسم السجين  31 -  27 -  1972 - ، و طبع الدار التونسية للنشر 89 -  87 -  86 -  85 -       
   ، مث يف العهد الناصري 1949 ية عامشاعر مصري عايش جتربة السجن على امتداد ثالث حكومات متتالية أيام امللك:  مجال فوزي -  3

  وقد القى أعىت أنواع العذاب وأشدها  1981ويف العهد السادايت عام  –ومكث إىل ما بعد وفاة عبد الناصر  1965مث  1954     
   –وزي مجال ف – الشاعر اإلسالمي ( .أصيب بانزالق غضروفيخرج مقعداوه السجن الناصري، فقد عينه اليسري، نعلى يد سد     
 ).111- 65 -  1407 -  1987 –األزهر  –ماجستري  –عبد الباسط سعيد مصطفى عطايا  –حياته وشعره      

  م، هو ابن السيد حممد بن حممد بن أمحد الشامي عامل 1924- هـ1342شاعر ميين من مواليد الضالع  : أمحد حممد الشامي -  4
   سنوات بعد فشل انقالب 5ودخل سجن حجة  1948مث يف صنعاء، شارك يف ثورة املدينة من قبل اإلمام حيي، تعلم يف الكتاب      
   اليأس واستعطاف احلاكم مبدحه والتذلل له ورجائه، عني وزيرا يف جملس احتاد الدول العربية سنة ىل، وانتهي به املطاف إ1948     
  األبعاد املوضوعية حلركة الشعر املعاصر يف  –املقاحل  وعبد العزيز  528 –تاريخ الشعر العريب احلديث  –أمحد قبش ( 1958     
 ).78 –اليمن      



 -

، )1948(شهداء الدستور ، )1948(، ليلة عيد يف السجن )1949(حتت صورة :  حصاد سجن نافع -
  .)1949- نافع(بني املاضي واحلاضر ، )1949(رون عاما مخسة وعش، )1948(بسمة أسري 

، وله قصائد أخرى )1952(، مأساة شهيد )1952 -قاهرة حجة  (ثورة مصر  : حصاد قاهرة حجة -
ضراعة سجني، رباعيات، من أعماق السجن، اإلسالم :  ضمنها ديوانه النفس األول وكلها يف التوسل لإلمام

  .والعفو
  : فثمانية قصائد توزعت بني سجين الدامون والرملة وهي 1يادحصاد حبس توفيق ز أما 
 متوز(، حتية )1959(، مسر يف السجن )1958 متوز(، فهد )1958(متوز 14:  حصاد سجن الدامون -

  ).1958متوز،( 1958، جزيت النصر النتفاضة )1958حزيران (، أشد من احملال )1958
  ).1958 أيار(، إليكم )1958 رأيا(من وراء القضبان  :  حصاد سجن الرملة -
خواطر يف الزنزانة، ذئاب :  ، مخسة قصائد يف ديوانه ثورة يوليو هي2وللشاعر املصري جابر احلاج 

. املعتقل، ليلة من ليايل التحقيق، مع ليايل التعذيب الناصري، مناجاة وخواطر آخر يوم يف التعذيب الناصري
  .1970- 09- 14، املؤرخة يف  يف الزنزانة وهي) أضاءنور على الكون (وقصيدة واحدة يف ديوانه 

  الفجر اجلديد، صراع ودموع، : وهي" إصرار"، سبعة قصائد ضمنها ديوانه3وللشاعر كمال عبد احلليم
  . ، اجلبال، معسكرات ونشيد السجون)1942فيفري  21(هذه الثورة وحنن يف السجن 

 :دت مجيعا يف ديوانه عشيات وادي اليابس وهي، سبعة قصائد ور4وللشاعر األردين مصطفى وهيب التل
، )1931 ارذآ 15-العقبة(، توبة عن التوبة )1931-العقبة(، توبة )1931-منفى العقبة(أهكذا حىت وال مرحبا 

                                                
  شاعر فلسطيين ولد يف مدينة الناصرة، أى ا دراسته الثانوية، عمل حمترفا يف صفوف  احلزب ) 1994- 1929(توفيق زياد  -  1

  تراكية والغربية واختري رئيسا لبلدية مدينة الناصرة ده احلزب إىل العديد من الدول االشفالشيوعي وقام بتحرير صحافته، أو      
  له إىل جانب  ،، وانتخب يف السنة نفسها نائبا يف الربملان عن احلزب الشيوعي عمل يف الكنيست اليهودي لعدة دورات1976      
  كلمات مقاتلة  –احة احلمراء نصراوي يف الس –عن األدب الشعيب الفلسطيين  – : الشعر كتابات قصصية ومقاالت من أعماله      
  مؤسسة جائزة   2002 -  2معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين ط(  .جمموعة حكايات –حال الدنيا  –سجناء احلرية  –      
 ).442 -  نشاوى املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر - ونسيب  –داع الشعري بعبد العزيز سعود البابطني لإل      

  وقد وردت حبسياته كلها  -  52 –الشعر يف سجون مصر  –حممد حممود الغرباوي (شاعر مصري من حركة اإلخوان املسلمني -  2
 .)يف ملحق الرسالة نفسها      

   –ديسمرب  –دار الفكر  - إصرار –كمال عبد احلليم "(إصرار:شاعر مصري سجن ملواقفه السياسية، له ديوان :  كمال عبد احلليم -  3
 .)46، 44، 42، 40، 32، 30، 1 - ن األول من جمموعة الشعر احلديث الديوا - 1955      
  عاىن مرارة السجن والنفي مرات بسبب مغاضبته لألمري ومعارضته للحكومة ) 1949- 1899(شاعر أردين :  التل مصطفى وهىب -  4

   1927ن العقبة وجدة مثانية أشهر ونيفا، مث يف مطلع يف سجن معا 1923 اومته للمعاهدة األردنية الربيطانية، سجن عامقوم     
  بوزارة  .للمفتشني اأمينا لألمري، كبري(يوما وكان يتقلب بني مناصب عالية   40 سجن 1942سجن شهورا بسبب قصيدة، مث يف      
   –عمان  –لنشر والتوزيع األهلية ل –ديوان عشيات وادي اليابس  –مصطفى وهيب التل (. وسجينا اإداري ااملعارف، حاكم     
  )446 -  تاريخ الشعر العريب احلديث  –وأمحد قبش . 7/246 –األعالم  –والزركلي    .ملقدمةا - 1989     



 -

وراهب ) 1941-عمان-السجن امللركزي(، مىت )منفى العقبة(، بر باحلسني )1931- منفى العقبة(رثاء اهلرب 
  ).1931-العقبة(، نفثات مخر1923-ةأحد األقبي-جدة(احلانة 

هذا اتمع الظامل "يبوللشاعر املصري حممود طاهر العريب، من بنات سجنه ستة قصائد جاءت يف كتا
  .1"عندما غابت الشمس"إهلام سيف النصر وكتابه  "سجن مصر

 مخسة، فخلد أيام حبسه بني سجن القاهرة وسجن األجانب يف 2أما الشاعر عبد الرمحان الشرقاوي
من وراء األسوار ، )1946سجن القاهرة (أمسك زفرتك : هي) رسالة من أب مصري(قصائد من ديوانه 

سجن (جنوى ) 1946 -القاهرة -سجن األجانب(أشواق ، )1947القاهرة (رؤيا  ، )1946سجن القاهرة(
نشرت يف وكانت له حبسيات أخرى نظمت خالل هذه السنة مثل قصيدته اليت ) 1946األجانب القاهرة 

  .1946ديوانه متثال احلرية وقصائد منسية نظمها بسجن األجانب 
  قدم هلا بذكر التاريخ " نفحات ولفحات"أربعة قصائد جاءت كلها يف ديوانه  3وليوسف القرضاوي

مناجاة يف ليلة :  واملناسبة ومكان النظم ألنه انتقل عرب جمموعة من السجون على فترات زمنية خمتلفة، وهي
" امللحمة النونية"، ملحمة االبتالء كما أمساها )1949هـ 1363رمضان  27-ألقيت يف معتقل الطور( القدر

  سجن (، ثورة الجئ )1956-السجن احلريب(، السعادة )1955-السجن احلريب(بيت  314قصيدة مطولة من 
  

  ).1962 - القاهرة -املخابرات
جوابا على (ت سجن بربروس هي رد التحية فرض، ثالثة قصائد من بنا4وللشاعر اجلزائري حممد قنانش

  ، السجني والبق وعلى مقصلة اإلعدام )إحدى رسائل مفدي زكريا الشعرية املرسلة إليه مع السجان
  .)1938 - بربروس(

                                                
  وردت منتخبات من شعره يف بعض االعترافات والسري  –شاعر مصري، من نزالء السجون الناصرية :  حممود طاهر العريب -  1

 ).492- 490 وعندما غابت الشمس 225-  211 - مل سجن مصر هذا اتمع الظا"مثل      
  شاعر مصري حديث اشتهر مبسرحياته الشعرية وقد مثل أغلبها على خشبات القاهرة مثل الفىت مهران، :  الشرقاوي نعبد الرمح -  2

  . )396 -  الشعر العريب املعاصراألدبية يف املدارس - نسيب نشاوي( .سانت كرين، األسري، مأساة احلسني ،مأساة مجيلة بوحريد      
  مث عام ) عشرة أشهر( 1949، تردد على السجون املصرية أربع مرات عام 1926داعية مصري ولد عام :  يوسف القرضاوي -  3

  ، مث عام )حوايل عشرين شهرا(1956إىل  1954ليعود يف السنة نفسها إىل السجن من ) شهرين ونصف(1954      
  ديوان نفحات ولفحات دار  - يوسف القرضاوي(، له مؤلفات يف جمال الدعوة اإلسالمية وديوان شعر )امخسني يوم(1962      
  شعراء  –وأمحد عبد اللطيف اجلدع وحسني أدهم جرار  31- 11 -  املقدمة - 1989 -  3القاهرة ط -  دار الصحوة -  الوفاء      
 .)وما بعدها3/7 - 1978  -  بريوت -  مؤسسة الرسالة – الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث       

   1937 شاعر وكاتب ومؤرخ جزائري شارك يف حركة النضال السياسي مند ظهورها ودخل السجن بسببها عام:  حممد قنانش -  3
 .حزب جنم مشال إفريقيا –حزب التجديد اجلزائري  –حزب الشعب اجلزائري :له مؤلفات عديدة منها     

 



 -

يف السجن و صرخة اجلزائر، ولكل من الشاعرين املصـريني   تاهقصيد 1وللشاعر املغريب حممد احللوي 
  ، فلـه قصـيدتان مـن    4، ثالثة قصائد، أما الشاعر عزيـز فهمـي  3يبدحلميد ال، وعبد ا2جنيب الكيالين

كان كذلك و، )1946 يونيو(، نذرت نفسي قربانا لفاديها )1946 يونيو 14(يف السجن : وحي األجانب مها
، حيث نظـم األول األرجـوزة   7قطبسيد ، و6، وحممد حبيب العبيدي5حصاد كل من عبد الرمحن العقون

الكتـب  ، وللثـاين  )سجن بربروس( الديار احلنني إىل) قسنطينة -سجن الكدية(ناة السجن وصف فيها معا
                                                

  ، من شعراء الطليعة يف املغرب الذين أهلبوا محاس الشعب وكانت له يد املستعمر 1922مغريب ولد بفاس عام شاعر : حممد احللوي -  1
  تاريخ الشعر العريب (بالسجن سنة ونصف قضاها يف املعتقالت مع الوطنيني من أبناء املغرب  1944باملرصاد، إذ حكم عليه عام      
  أنغام "ومقدمة ديوان ) 235  –إبراهيم السوالمي  –وطين املغريب يف عهد احلماية والشعر ال 221 –أمحد قبش  –احلديث      
 ).1965 - 1ط –الدار البيضاء   –دار السلمي للتأليف والترمجة والنشر  –للشاعر " وأصداء     

  ) 1954(د الناصر ، اعتقل عقب احلادثة املزعومة مبحاولة اغتيال عب)1995- 1931(طبيب وأديب مصري :  جنيب الكيالين -  2
  ونال ا " الطريق الطويل"وكتب فيها رواية  –سجن القناطر  –السجن احلريب  –سجن أسيوط  –سجن قره ميدان :  وتردد على     
حسني أدهم . (اجلائزة األوىل، حصل على اإلفراج الصحي، عمل بعد خروجه من السجن طبيبا، دون أن يتوقف عن اإلبداع األديب     

  وما  71 – 1988- األردن  –دار الوفاء ودار الضياء  –أناشيد الدعوة اإلسالمية  –أمحد اجلدع جرار و
  جنيب  –حيي إبراهيم - / 1996- هـ1416 -  خاص بنجيب الكيالين10- 9 عدد – 3سنة –وجملة األدب اإلسالمي ، بعدها     
 .)36- 31- الكيالين والترمجة الذاتية      

  شاعر مصري من أسرة فقرية بإقليم املنوفية، انتقل إىل األزهر مث غادره إىل دار العلوم دون أن )1943- 1898(يب دعبد احلميد ال -  3
  ب شعري فكاهي يكمل تعليمه يف أي منهما، سجن أكثر من مرة بسبب إدمانه اخلمر واملخدرات، وقد عاجل معاناته وفقره يف أسلو     
  الذين  –وطاهر أبو فاشا  .مصر –دار املعارف  –حياته وفنه  –يب عبد احلميد الد رالشاع –ن عثمان عبد الرمح.د. (ساخر     
 ).166- 121 - 1981- هـ1401 -  1ط -  دار الشروق –أدركتهم حرفة األدب      

  ، 1938بالقاهرة مث واصل تعليمه بباريس عام  1933 ولد بطنطا، درس احلقوق سنة) 1952- 1909(عزيز عبد السالم فهمي  -  4
  ، ومات يف 1952عام  ادخل الربملان نائب)يف احلرب العاملية الثانية(اشتغل باحملاماة بعدها، اعتقل بتهمة العيب يف الذات امللكية      

 ).4/231 –الزركلي  –األعالم (حادث سيارة انقلبت به يف النيل     
  لكرمي، انضم إىل احلركة الوطنية وكتب يف ذلك الشعر ولد بواد زنايت، تعلم ا وحفظ القرآن ا)1908: ( عبد الرمحن العقون -  5

  عمل سفريا . 1956مث عاد إىل السجن يف بدايات الثورة وأفرج عنه عام  1945 واملقاالت، اعتقل إثر أحداث الثامن ماي     
  شيخ صاحل ، أدب السجون وحيي ال 668 - الشعر اجلزائري احلديث  –حممد ناصر (للجزائر بعد االستقالل، مث يف سلك التعليم     
 .)412 –واملنايف      

  يف معسكرات  1919 شاعر عراقي شهد احلربني العامليتني وما تالمها، سجن عام) 1963- 1882: ( حممد حبيب العبيدي -  6
 ).10-1 -ل املوص-مطبعة اجلمهورية  –ديوان ذكرى حبيب  –حبيب العبيدي (وكتب شعرا يف ذلك ) مصر(االعتقال بقصر النيل      

  ولد مبحافظة أسيوط، حصل على شهادة البكالوريا يف األدب عام ) 1966- 1906( :سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل -  7
  واستقال من عمله بعد قيام  1950 ، شغل عدة وظائف يف وزارة املعارف وأوفدته الوزارة إىل أمريكا سنتني إذ عاد عام1933      
  عاما سجنا قضى معظمها يف ليمان طرة  15 سنة خدمة، من أوائل ضحايا الثورة إذ حكمت عليه بـ19الثورة بشهور بعد      
  ترك سبعة وعشرين كتابا وحيكم عليه باإلعدام  1965سنة  ليعود إىل السجن 1964باملستشفى، أفرج عنه بعفو صحي عام       
   - دمشق  –دار القلم –سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد  - الدي صالح عبد الفتاح اخل. يف األدب والنقد والفكر اإلسالمي      
      15  - 17. 



 -

ملية األوىل، ، وكالمها من بنات معسكرات االعتقال يف قصر النيل املقامة بعيد احلرب العايعاقبين قوميو املقدسة
ر، ومثله الشاعر حممـد  كالمها أقرب إىل النشيد منه إىل الشع وأخي أنت حر هبل هبلولسيد قطب قصيدتاه 

أما شعراء القصيدة الواحـدة  ومها حصاد ثالثة أشهر حبس،  وظالم بقصيدتيه يف السجن 1مهدي اجلواهري
ان جوابا على قصيدا املهـداة  قاليت نشرت يف ديوان فدوى طو  من األعماق ، بقصيدته2كمال ناصر فمنهم
، وعباس حممـود  )19/11/1958-سجن املوقف(  وزمت 14 بقصيدته  3وعلي احللي  إىل السجني املغرد إليه 
زغلول وفاء لعهـد   على ضريح سعد قد سجل قصيدة إثر خروجه من السجن، والقلم املسروق ، بـ4العقاد

   .يقف عليه يف حياته احلرة اجلديدةقطعه على نفسه أن يكون ضريح سعد أول ما 
  

  مراد وحممد الفاتح وسليم سركيس وحممد ونذكر من ذوي القصيدة  الواحدة أو القطعة من مصر زكي 

أما ذوو احلبسية الواحدة أو القطعة الشعرية  .وغريهم 5حممد اهلامشي وعمر كيشار وحممد مشس الدين الشناوي
 ن محوتن وعبدحس 7يف قصيدة الظل احملرق 6مبارك جلواحالواحدة من شعراء اجلزائر فنذكر منهم الشاعر 

                                                
  ولد يف النجف من أسرة عريقة يف العلم واألدب والشعر، نظم الشعر يف سن مبكرة، ) 1998- 1900: ( حممد مهدي اجلواهري -  1

  ستقال منه سريعا، أبعد عن العراق مرات، عارض يف جريدته اشتغل بالتدريس والصحافة، دخل الس النيايب نائبا عن كربالء وا     
  عقب  1952 عاممرة أخرى فتحني له الفرص وسجنه ثالثة أشهر، مث زار السجن  1936سياسة بكر صدقي قائد انقالب      
 ).املقدمة/1  ،1982 -  3ط بريوت –دار العودة  –الديوان  –حممد مهدي جواهري (االنتفاضة      

  شاعر فلسطيين وصحفي، سجن يف األردن عدة مرات وانظم يف صفوف الكفاح بعد )1973- 1925: ( ناصر كمال -  2
  ، اغتالته يد الغدر اإلسرائيلي مع الرفاق، كمال عدوان "اجلراح تغين"، "أنشودة الثأر"منها  له جمموعة من الدواوين، 1967 هزمية       
  دمشق  –دار الفاضل  –من أعالم األدب العريب احلديث  –عيسى فتوح . (مبذحبة فردانوحممد يوسف النجار، وعرفت احلادثة        
 ).177 –وأصداء النضال العريب يف شعرنا املعاصر  121- 117 -  1994 -        

  ن، املشردو"، كان متأثرا باجلواهري، من دواوينه الشعرية 1946شاعر عراقي حديث نشر قصيدته األوىل عام  : يعلى احلل -  3
   مطابع  –وديوان ثورة البعث  345  – 1986-  1ط –دار احلقائق –شعراء من وراء القضبان  –حسن نعيسه (" ثورة البعث"و      
 ).بريوت – 1963 - دار األندلس       

  سجنه  أديب وناقد ومفكر مصري، أسس مع املازين وعبد الرمحن شكري مجاعة الديوان،) 1964- 1889(عباس حممود العقاد  -  4
  إن األمة على استعداد ألن تسحق أكرب رأس يف البالد خيون الدستور وال "امللك فؤاد األول عندما صاح يف إحدى جلسات الربملان       
  ، كتب يف شىت املوضوعات الفكرية واألدبية والدينية 1931جويلية  8فصدر أمر حببسه تسعة أشهر وغادر السجن يف " يصونه      
  مدخل  –ونسيب نشاوي . 227 - تاريخ الشعر العريب احلديث  –أمحد قبش . (جتماعية، له ما يزيد عن الثمانني مؤلفاواال      
   - 1ط - اهليئة املصرية العامة للكتاب  - بني اليمني واليسار  –عباس العقاد  –ورجاء النقاش  .217 –لدراسة املدارس األدبية       
      1996 - 61 -113 ( . 

 ).الشعر يف سجون مصر امللحق–حممد حممود الغرباوي (موعة من الشعراء املصريني املغمورين ممن نشروا يف جملة السجون جم -  5
 .393 -  1986 - اجلزائر  - املؤسسة الوطنية للكتاب  - الشاعر جلواح من التربد إىل االنتحار  - عبد اهللا ركييب   -  6
  نشأ يف بيئة قرب أقبو بوالية سطيف ين عباس ولد بقلعة ب -  1908: ( رك جلواح مبا –: منهم   جمموعة من الشعراء اجلزائريني  -  7

      استجاب يف سن مبكرة للحركة. حمافظة وقرأ القرآن وبعض علوم العربية والدين على والده الذي كان من علماء عصره      
  =  أرسل يف وفد إصالحي إىل باريس من أجل الدعوة إىل مبادئ. ساإلصالحية واتصل يف الثالثينيات بالشيخ عبد احلميد بن بادي      



 -

، ومن الشعراء الليبيني الشاعر علي صدقي عبد 1ي وااهد عيسى محو النوريعمر الشكرياملاللك البلغيثي و
الطيب العلوى،   ، ومن شعراء املغرب األقصى2القادر وعبد ايد اراب وخالد زغيبة وإبراهيم األسطى عمر

  الكرمي الطبال  حممد العريب اآلسفي، عبد السالم أمحد الوايل، حممد احلبيب الفرقاين، عبد القادر حسن  عبد
، ومن شعراء اليمن نذكر الشاعر أمحد املروين وحممود الزبريي، والشاعر الشهيد زيد 3وأمحد بلبداوي

                                                                                                                                                   
  . وظل يتردد على فرنسا من وقت آلخر قصد العمل. مجعية العلماء=    
  وكان شديد التعصب هلتلر، وملا ازمت أملانيا وجد ملقى بنهر . وملا قامت احلرب العاملية الثانية أرغم على التجنيد حملاربة أملانيا      

   - اجلزائر  - املؤسسة الوطنية للكتاب  - الشاعر جلواح من التمرد إىل االنتحار  - عبد اهللا ركييب . (السني ميتا، فدفن بباريس      
      1986  - 81  -95 (  . 

   ولد ببلدة بنورة إحدى قرى وادي ميزاب تلقى تعليمه باملعهد اجلايدي ببين يسقن مث) 1992-1914: (عيسى محو النوري  - 1 
  نشر يف جريدة الشهاب والبصائر والثورة واألمة مث يف ااهد واجليش بعد ، انتمى إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،العاصمة     
  االستقالل، شارك يف نشاط حزب الشعب اجلزائري مث يف صفوف جبهة التحرير سجن وحكم عليه باإلعدام مث عدل احلكم إىل      
 ).415  –أدب السجون واملنايف يف اجلزائر يف فترة االحتالل-حيي الشيخ صاحل(له ديوان شعري خمطوطمث اإلقامة اجلربية، املؤبد السجن      

  : جمموعة من الشعراء الليبيني منهم   -  2 
  ".السور الكبري" شاعر لييب معاصر من احملرضني على الثورة، حوكم وطرد من اجلامعة واعتقل وصودر ديوانه:  خالد زغيبة -   
  يف مدينة طرابلس وتعلم فيها وحصل على دبلوم التعليم وإجازة يف احملاماة، اشترك ) 1924(ولد عام علي صدقي عبد القادر  -   

  .حق وسجنفرنسي، فلو –بريطاين  –ىل نفوذ إيطايل إيف حركة العصيان املدين الرافضة تقسيم ليبيا      
  شاعر لييب معاصر هاجم يف شعره االستعمار والنظام امللكي وشارك يف املواجهات اليت عرفتها الساحة )  1938(عبد ايد اراب  -   

  .)683 - شعر السجون  - سامل املعوش ( .الليبية فاعتقل بسببها     
  عد اإلفراج عنه شاعر لييب عصامي، قاوم االحتالل اإليطايل ووقع يف قبضته، فسجن، وب) 1950- 1907(إبراهيم األسطي عمر  -   

  سامل ( .عاد إىل نضاله من جديد، كما قاوم اإلجنليز من بعدهم فنفوه ووضع حتت اإلقامة اجلربية واحلراسة املشددة إىل أن وافته املنية     
  شر دار الكشاف للناالجتاهات الوطنية يف الشعر اللييب احلديث  –حممد الصادق عفيفي و  )677 - شعر السجون  - املعوش      
  يف األدب  شعر السجون–سامل املعوش . ( 434-  425 -  1969 -  1ط - القاهرة بغداد  - بريوت  - والطباعة والتوزيع      
       ).676، 671 – العريب احلديث واملعاصر     

  

  : جمموعة من الشعراء املغاربة  -  3
  الوطن قرابة ربع قرن وسجن يف سبيل ذلك النضال  شاعر مغريب، امتهن النضال يف سبيل )1964- 1900: ( الطيب العلوي -   

  - 1912الشعر الوطين املغريب يف عهد احلماية  - إبراهيم السوالمي ( 1952 إىل 1925 وبسبب أفكاره مرات عديدة منذ     
  مركز  – جمموعة مؤلفني –ت ودور األدب يف الوعي القومي .د –مطبعة النجاح  –الدار البيضاء  –دار الثقافة - 1956     
  )195 –حماصرة هالل ناجي  –دراسات الوحدة العربية      

  الشعر الوطين  –إبراهيم السوالمي (شاعر مغريب سجن بالقنيطرة وكتب من سجنه قصيدة صرخة ثائر :  سفيحممد العريب اآل -  
  .)294  –املغريب     

  ، قضى معظم سين عمره يف سجون هره مواقفه ونضالأعطى النضال جل وقته، وعكس شع) 1922: ( حممد احلبيب الفرقاين -  
  واصل . سجنا حكم عليه بعشر سنوات )1969، 1967، 1963مث  1955- 51 من( االستعمار ومرحلة االستقالل الشكلي    
  مد ويذهب حا. 1993عام  كان مفتشا حلزب االستقالل مبراكش جنح يف االنتخابات الربملانيةنشاطه السياسي بعد خروجه ف    
  =  أدب التحدي السياسي يف املغرب  - سيد حامد النساج(. كتب يف السجن" يدي يف جنوم  "النساج إىل أن أغلب قصائد ديوانه     

  



 -

إىل جانب جمموعة من الشعراء كتبوا كلهم  ،1املوشكي، وأمحد املعلمي وإبراهيم احلضراين وعبد اهللا الشماحي
حممد صربه : ، وهم2ثورة وقائدها األول حممد جنيبإثر سقوط النظام امللكي املصري قصائد حييون فيها ال

بقصيدة مصرع الطغيان، أمحد الشامي ثورة مصر، حممد الفسيل سقوط فاروق، أمحد عبد الرمحن املعلمي 
زيد بن علي الوزير صوت احلرية، قاسم بن علي الوزير نشيد ، امللك الطريد، أمحد املروين مهرجان احلرية 

يم بن علي الوزير آية التمجيد، حممد بن علي الوزير سقوط فاروق، أمحد بن حممد بن االنقالب املصري، إبراه

                                                                                                                                                   
   -  1992 -  2دار سعاد الصباح ط –ملغرب األقصى ااألدب العريب املعاصر يف  : وكتابة  .121 –بريوت  –دار الرأي  لعريبا   =

     154 -183.( 
  شاعر مغريب معاصر اشتغل بالتعليم الثانوي، وشارك يف األحداث املغربية من اخلمسينيات إىل أواسط  )1931( : د الكرمي الطبالعب - 

  )676 -  شعر السجون –سامل املعوش (السبعينيات، فلوحق واضطهد واعتقل      
   ،املفاسد السياسية واالجتماعية فاضطهد واعتقلشعره على وصف  قفشاعر مغريب معاصر من شعراء الطليعة، و: بلبداوي أمحد  - 

 )661 - يف األدب العريب احلديث واملعاصر  شعر السجون –سامل املعوش (وصف يف شعره فصول احملاكمات اجلائرة      
  رفيقه الشاعر بعد اعتقاله قادة احلركة الوطنية خلد حادثة استشهاد  1937ثر اضطرابات أكتوبر إسجن  : عبد السالم أمحد الوايل - 

 )199 –دور األدب يف الوعي القومي (حتت وطأة التعذيب "حممد القري"الثائر     
   –ين الرجراجي  السعيدحممد ( .وسجل يف سجنه قصيدتان 1937 شاعر مغريب سجن عام) شاعر احلمراء: ( حممد بن إبراهيم - 

 ).89- 1/86  - 1998- 1419 -  1ط/1 املغرب  –ار آسفى إشه –مطبعة احملمدي  –شاعر احلمراء بني الواقع واالدعاء      
  : منهم   جمموعة من الشعراء اليمنيني -  1
  اإلمام واستشفع   يف األهنوم 1941بالرفض، سجن عام  ااهدينمن الشعراء الثائرين  )1965- 1919( : حممد حممود الزبريي -   

  وحيتل  1962االنقالب، وفر منه إىل الباكستان، ليعود عقب ثورة بعد فشل  1948عاد إىل السجن عام طلق سراحه، أحيي ف     
  -  االعالم –الزركلي (. 1965نائب رئيس الوزراء لشؤون األوقاف، اغتيل عام  –وزير التربية والتعليم (مناصب سياسية مرموقة      
   - الدين إمساعيل الشعر املعاصر يف اليمن  عزو. 1968 مطبعة الكيالين –الزبريي شاعر اليمن  –عبد الستار احللوجي و 7/91    
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  يف بيت علم وأدب وفقه، هاجر إىل صنعاء واختلط بأدا وعلمائها، كان يف طليعة األحرار الذين   1919ولد  :  أمحد املعلمي -  
 ).146 - وأمحد حممد الشامي األدب اليمين . 91 - ين رحلة يف الشعر اليم - الربدوين . (سيقوا إىل سجن حجة إثر فشل االنقالب    

  له  توالذكاء واختلط بأبناء اإلمام وصار أستاذا للصغار منهم، وهناك تكشف بالنباهةاشتهر ) 1948- 1895: ( زيد املوشكي -  
  رفاق واستعطفوا اإلمام ، اعتقل مع ال1941 القصر فراح ينصح اإلمام يف شجاعة نادرة، فأضمرها يف نفسه إىل فشل حركةعيوب     
   .نتهي بسجن املوشكي وإعدامه العاجلافشل بدوره و، الذي 1948يف اإلعداد النقالب  فأطلق سراحهم وشارك من جديد    
     . 3/60 - األعالم  - والزركلي  . 32 -  1972 - جامعة الدول العربية  - املنظمة العربية  - الثقافة والثورة يف اليمن  - الربدوين (    
  بريوت  - دار اآلداب  - صنعاء  - مركز الدراسات والبحوث اليمين  - زيد املوشكي شاعرا وشهيدا  - وعبد العزيز املقاحل وآخرون     
 ). 2 - سلسلة أعالم احلرية يف اليمن  -    
  تاريخ الشعر بش قأمحد . (وسجن لثالثة أعوام 1948، شارك يف انقالب  1918ضران، عام  حولد يف : إبراهيم احلضراين  - 

  ).72 - رحلة يف الشعر اليمين  - والربدوين  526 - العريب احلديث       
  مجع وتقدمي أمحد بن عبد الرمحن  –قصائد موعة من شعراء اليمن يف سجون حجة  –الثورة املصرية يف األدب اليمين  -  2

 .1987-  1ط –لبنان  –منشورات العصر احلديث  –املعلمي       



 -

حتية لنجيب أو يا شرق صفق، أمحد بن حممد بن علي  عبد اهللا الوزير بطولة اإلخالص، عبد الصمد الوزير
حممد بن و،  الطواغيت احملطمة، حممد عقيل األرياين فاروق امللك الطريد، علي الغفري سقوط فاروق الوزير

  . فجر احلرية عبد اهللا الوزير
املصرية قصائد كثرية اخترت منها حوايل ستة عشر قصيدة كلها يف جماملة " السجون"كما جاء يف جملة 

 -  سامل حبيبنصر  - حممد الفاتح(، وهي لشعراء مغمورين 1النظام الناصري ومدح مجال عبد الناصر خاصة
حممد عبد  -حممد إبراهيم الشرقاوي - أمحد فتحي مصطفى -عوضحسني حممود  -عبد الوهاب الشعراين

  .)فوزي جرب يوسف - أمحد عبد العال الزقم -حممد علي الذيب-حممد يوسف صقر  -العزيز خضر
  :  الذين مل يؤرخوا حلبسيـام -

كما  -هذا عن الشعراء الذين عاشوا جتربة السجن ووثقوا ألنفسهم أو وثق دارسوهم حلبسيام وهي
أما أولئك الذين مروا بتجربة السجن وأغفلوا  ،ئة قصيدة ألزيد من تسعني شاعرااة تتجاوز الثالمثرغري -بدوي

التأريخ لقصائدهم  أو أغفلوا ذكر أماكن نظمها فقد اعتمدت على سريهم وما كتب حوهلم من دراسات، 
نها االجتهاد يف حتديد القصائد احملتمل املعتقالت، وماليت قضوها يف احملابس والسجون ولتحديد الفترات الزمنية 

أن تكون من بنات احلبس بالنظر إىل تارخيها أو تاريخ صدور الدواوين واموعات الشعرية إىل جانب 
  .الدراسات األدبية، ولذلك فعدد هذه النصوص تقرييب 

  

  عـتقالت  ، الـذي ذاق مـرارة السـجن يف امل   2يأيت يف مقدمة هؤالء الشعراء عبد الوهـاب البيـايت  
  

، زمن حكومة نوري سعيد 1953إىل  1950، ليعود إليه عام 3السعيدية عشية دخول العراق يف حلف بغداد
إىل هذه التجربة، كما ينتمي إىل حصادها " أباريق مهشمة"، وتنتسب جمموعته الشعرية األوىل1954مث عام 

                                                
   - 746 - 681 - 678 - 674 - 674 - 656 - 653 - 651 –الشعر يف سجون مصر  –حممود الغرباوي حممد  -  1

       750 - 752 - 777 - 778 - 831 - 856 - 872 - 869. 
  شاعر عراقي من شعراء الطليعة املعاصرين، اعتقل )1999أوت  03-1926ديسمرب  19: ( عبد الوهاب أمحد مجعه خليل البياين - 2
  عشية دخـول العـراق إىل  . 1954لسعيد، مث سجن مرة أخرى عام زمن حكومة نوري ا 1953إىل  1950ربع سنوات من أ      

  ونفي بسبب مواقفه الوطنية وسحبت منه عـام   1958حلف بغداد غادر العراق إىل سوريا مث بريوت مث القاهرة مث عاد إثر ثورة       
   ولكنه مل يلزم العراق و قضى بقية عمره متنقال بـني بلـدان   1968إليه إال عام  اسفر و مل ترداجلنسية العراقية وجواز ال 1963     

 

  الشركة  –أعمال أربعينية البيايت بالتعاون مع إحتاد الكتاب التونسيني  –عبد الوهاب البياين يف بيت الشعر ( إىل أن وافته املنية  العامل     
  ) . 33- 13-  1999- 4الشعر أعمال بيت –التونسية للنشر       

  ، ويرمي للتعاون العسكري  والسياسي بني البلدين انضمت إليه الواليات املتحدة 1955فيفري  24بني العراق وتركيا يف  مت -  3
  ما  ومن مجلة) الشيوعي(مث بريطانيا وإيران وباكستان وكان القصد من ورائه التصدي للمد الروسي  1955األمريكية أواخر عام       
  نصت عليه االتفاقية املربمة بني بريطانيا والعراق التعاون اإللزامي بني البلدين وخباصة يف اال العسكري وأعطى لربيطانيا حق       
  راق انسحبت منه الع) استعمال كل األراضي العراقية، وهو ما دفع بالوطنني إىل االنتفاضة واملطالبة بفسخ هذا احللف غري املتكافئ       
  جامعة  –االلتزام يف الشعر العريب احلديث يف العراق منذ نكبة فلسطني حىت اية الستينات  –ليلى جباري ( 1959أوت  21يف       

 ) . 68- 65 -ماجستر  -1987- 1986-قسم اللغة العربية وآداا  –دمشق كلية اآلداب       



 -

ألغلب القصائد، لذلك وجدتين أتوقف فيها  اليت أرخ فيها" اد لألطفال والزيتون"جزء من جمموعته الثانية 
  .كوا آخر سنوات سجنه ليبلغ حصاده ما يقارب اخلمسني قصيدة   1955عند سنة 

  

- 1965- 1961 : أما الشاعر الفلسطيين حممود درويش الذي دخل السجن مخس مرات على التوايل
وعاشق من  1964لصادر عام أوراق الزيتون ا(، ونظم أغلب قصائد ديوانه 1969 - ومرتني عام 1967

بني  1970والعصافري متوت يف اخلليل الصادر عام  1967وآخر الليل الصادر عام  1966فلسطني الصادر عام 
  . 1جدران سجون احملتل، فقد أحصيت له ما يقارب مخسا وثالثني قصيدة عرب هذه الفترات احلبسية املتقاربة

  

الذي زار السجن أربع مرات ونظم بعض قصائد ديوانه ، 2ومثله الشاعر العراقي بدر شاكر السياب
يف السجن، وبعض القصائد األخرى املوزعة عرب جزئي الديوان إذ مل يعتمد يف " أساطري"و"أعاصري مغرب"

املخرب، يوم الطغاة األخري، إىل مجيلة بوحريد، :  نشره على التسلسل الزمين، ومن أقرب القصائد إىل حمنة احلبس
  .ة، إىل ااهدين اجلزائرينيمقربرسالة من 

  

  سبعة أشهر من السجن والذي مل يؤرخ لقصائده هو اآلخر الصاحب  3وللشاعر العراقي بلند احليدري 

                                                
  إىل التيار اليساري،  ىمث انتم"األرض"صر انضم يف أوائل حياته إىل مجاعة شاعر فلسطيين معا)      - 1941( : حممود درويش -  1

  سنة  سجن اجلملة قرب مدينة الناصرة( ومل يتجاوز العشرين ةوشارك يف الكفاح الوطين الفلسطيين، تردد على السجون اإلسرائيلي     
  وعاد للمرة اخلامسة   67عام  سجن الدامونو -  1967و  65بني عامي  سجن القدسو 1965، مث سجن الرملة عام 1961     
  فاختذ من بالد احلرية يف األخري ، وبعد خروجه من السجن فرضت عليه اإلقامة اجلربية يف حيفا، ولكنه فضل ) 1969للسجن عام      
  مؤسسة غسان  -  4 الد - دبيةالدراسات األ –اآلثار الكاملة  – كنفاينغسان ( .العامل مقاما متنقال ألنه حيمل الوطن يف قلبه      
  دار املعارف للطباعة  –الثورة يف شعر حممود درويش  –وياسني أمحد فاغور .  4/321 -  1977ديسمرب  -  1كنفاين للثقافة ط     
 ).126/ 1 - األعالم- والزركلي . 70- 69  – 1989- تونس –والنشر      

  مـن  . لد يف قرية جيكور وأكمل تعليمه الثانوي بالبصرة والعايل ببغدادشاعر عراقي و) 1964 - 1926: (بدر شاكر السياب  - 2
  يف بغداد مث بعقوبـة،   1946سجن عام . رواد الشعر احلديث تبنى الفكر الشيوعي يف إحدى مراحل حياته مث حتول عنه إىل القومية     
  أسبوعا وغرم، وسجن بضعة أيام عـام   1955خريف إىل سجن البصرة  فإىل سجن بغداد، مث سجن يف  1948واقتيد إثر وثبة      
  املقدمة / 1ج. 1/1971بريوت  -دار العودة  -ديوان بدر شاكر السياب .(قضى آخر أيامه يف صراع مع املرض والفقر. 1958     
  ).ناجي علوش     

  ية برجوازية، كان والده عسكريا من أسرة كرد)بكردستان العراق(ولد يف مدينة السليمانية) 1996- 1926: ( بلند احليدري -  3
  ينسبون أنفسهم إىل بعض  ،وقيل هو مؤسسها" الوقت الضائع"، انضم إىل مجاعة "باالبن الضال"ولكنه انسلخ عن طبقته فسمي      
  قوا عليه ، وهم نفر من الشباب القلق احلائر، كانوا يتناقشون ويسكرون يف مقهى ببغداد ابتدعوه وأطلةالوجودية واملاركسي      
  حوايل  1963دخل السجن هو وزوجته عام  .وفيه كانوا يرسون أسسا للحداثة يف الرسم والنقد والقصة والشعر" واق الواق"اسم      
  عرف املنفى وعاش يف بريوت بعض سين  ،"مجال احليدري"ستشهد على أيديهماسبعة أشهر، بسبب موقفه من االنقالبني الذين       
        1دار سعاد الصباح ط –بلند احليدري  –عايدة كنعان (وبقي فيها إىل وفاته  1982 أو 1980ذ مث يف لندن منحياته،       
   - حتاد الكتاب العرب منشورات ا –االغتراب يف الشعر العراقي  - ي جعفرضحممد راو.  17  - 14 –الكويت  - 1998      
      1999 -65 -66(. 

 



 -

  ، أما الشاعر العراقي 1965عام " خطوات يف الغربة"حوايل واحد وعشرين قصيدة صدرت يف ديوانه 
ة الالذغة، فله ما يقارب مخسا وعشرين قصيدة ، املمنوع يف جل البالد العربية ألهاجي1مظفر النواب

  .موزعة عرب أعماله الكاملة، ألنه مل يؤرخ هلا ومل يراع يف نشرها تسلسلها الزمين
  

وستني قصيدة حصاد ستة أعوام يف  احوايل  أربع 2كما أحصيت للشاعر الفلسطيين معني بسيسو
" مارد من السنابل"، و1956الصادر عام  "حينما متطر األحجار"السجون املصرية توزعت على دواوينه 

  .1965الصادر عام " األشجار متوت واقفة"، و1963الصادر عام " فلسطني يف القلب"، و1958الصادر عام 
  

  

  ، التوثيق حلبسياته وقد زج به يف معتقالت االحتالل عام 3وكذلك أغفل الشاعر الفلسطيين مسيح القاسم
  

أغاين "حيفا، مما اضطرين العتماد الديوانني الصادرين بعد جتربة السجن ومها لتفرض عليه اإلقامة اجلربية يف 
  .1967الصادر عام " دمي على كفي"و 1964الصادر عام " الدروب

  

  اليت تنتمي أغلبها إىل حصاد السجن، " ذكرى وبشرى"، لقصائد ديوانه4ومل يؤرخ الدكتور أمحد عروة

                                                
  شاعر عراقي معاصر، ولد يف بغداد من أسرة ثرية عني مدرسا بعد خترجه من اجلامعة وما لبث أن )      -  1934: (مظفر النواب  -  1

  حيث عني مفتشا واضطر أمام احتدام  1958فصل بسبب انتمائه إىل احلزب الشيوعي العراقي وظل عاطال عن العمل إىل ثورة      
  وأخضع لتعذيب " السافاك" ولكنه وقع يف يد جهاز األمن اإليراين 1963إيران عام  ب إىلوالصراع بني القوميني والشيوعيني إىل اهلر     
  إلعدام مث خفق احلكم إىل املؤبد، تنقل بني سجن نقرة السلمان واحللة لسلطات العراقية اليت حكمت عليه لوحشي، مث سلم إىل ا     
  حيث صدر عفو عن اهلاربني وعاد  1968ندق وظل متخفيا إىل عام مع جمموعة من ذوي األحكام املؤبدة حبفر خ الفرارواستطاع      
  غادر العراق بعد اإلفراج عنه . إىل وظيفته مدرسا، مث أعيد إىل السجن إثر محلة االعتقاالت اليت حلقت بالشيوعيني، ومل يطل مكثه     
  مظفر   - باقر ياسني . (دخول أغلب بالد الوطن العريب وأخذ يتنقل يف البالد العربية واستقر به املقام يف سوريا بعدما منع من     
  ).29 -  15 -  1988 - دمشق  - النواب حياته وشعره      

  التحق باجلامعة . شاعر فلسطيين ولد يف مدينة غزة وتلقى فيها تعليمه االبتدائي والثانوي) 1984- 1926: (معني بسيسو  - 2
  را يف العمل الوطين وعمل يف الصحافة والتدريس، سجن يف املعتقالت املصرية بني واخنرط مبك 1952األمريكية بالقاهرة عام      
  حاز على جائزة اللوتس العاملية ووسام درع الثورة الفلسطيين، كان ). 1963إىل  195ومن  1957إىل  1955من (فترتني      
  واجبه الوطين ولفظ أنفاسه إثرها يف لندن يوم  أصيب بنوبة قلبية حادة أثناء أدائه. عضوا بالس الوطين الفلسطيين     
  : املوقع االلكتروين . (أرخ لكثري من صفحات حياته يف كتابه دفاتر فلسطينية. 23/01/1984     

- http : //  spartacu. Com / nather. Htm. 
-    "     "         "           "  /  gallery. Htm.    

 

  شاعر فلسطيين معاصر، عمل يف التعليم، مث فصل منه بسبب شعره الثوري وانضمامه إىل املقاومة، انتمى ) 1939( : مسيح القاسم -  3
  م مغادرة البيت بعدفرضت عليه اإلقامة اجلربية وعد 1967 وعام 1961 منها عام رةسجن أكثر من م، إىل التيار اليساري      

 

  تاريخ الشعر العريب  - أمحد قبش( .والغربية  ذه القيود واختار التنقل يف البالد العربيةأن الشاعر احلر مل يطق ه السادسة مساء إال     
  .)345/ 4 –اآلثار الكاملة  –غسان كتفاين  و. 674 - احلديث      
  ي باجلزائر، مث ولد ببلدة مدوكال بباتنة يف بيئة دينية كان أبوه إماما، تلقى تعليمه االبتدائي والثانو) 1992-1926( :ة أمحد عرو - 4

  ة يف معتقل بوسوي وهناك كتب جمموعات شـعرية عديـدة بالفرنسـية   حفرنسا حيث خترج منها طبيبا اعتقل يف فترة الثورة املسل     
     =  عمل غـداة تقلد . ذكرى وبشرى هي وواحدة بالعربية عرب فيها عن مآسي الشعب اجلزائري  au delà  des barrières:  حنو      



 -

  .1رفيقا له يف سجنه كما أكد ذلك الشيخ أمحد سحنون، وقد كان
أنـا  " : ، أربعة قصائد مل يؤرخ هلا أو يذكر مكان نظمها وهـي 2وقد أحصيت للشاعر اليمين الربدوين

وللشاعرين العراقيني املعاصرين نزيلـي السـجون    . وعيد اجللوس ، عتاب ووعيد،  ليايل السجن الغريب، 
رسالة إىل اجلالد، لون الشمس، لشاعر ، نحةالقصائد ا:  ، لألول4ومصطفى املهاجر 3الصدامية جواد مجيل

فذكر يل يف ما، ال توافق، اقرأ، أماه أماه، ملاذا ال ينتحر، أنا وخنلة، هكذا تكلمت، يف حلظة أخرى، أما الثاين 
انتهيت إىل ثالثة قصائد من حصاد سجن الشاعر الفلسطيين و. أعلن انتمائي للنخل والفقراء لقاء معه قصيدة

، الذي خـرج  6وأحصيت للشاعر املتمرد حسني مردان.  ، طفل من شعيب، يا إخويت، شعب أنا5احنا أبو حن
  ، فجر املوت، 1955، صباح 1956السلسلة  يف شعرهعن دائرة النضال السياسي إىل دائرة التحرر االجتماعي 

  ، 7علي الشـريقي  وقصيدتان لكل من الشاعر حسني حممود عوض، والشاعر األردين. النهاية، الغبار، احلديد
  

                                                                                                                                                   
  له عدة مؤلفات فكرية إسالمية منها اإلسالم يف مفترق الطرق  ،امعة األمري عبد القادرجل االستقالل، مديرا للثقافة بالوزارة، وعميدا =   
  مقدمة الشـيخ   -وديوان ذكرى وبشرى . 414 -أدب السجون واملنايف  –حيي الشيخ صاحل ( .يندالعلم وال -اإلسالم والعلم –     
  .)أمحد سحنون      

 .املقدمة –ديوان ذكرى وبشرى :  أمحد عروة -  1
  يف الربدون باليمن، أفقده اجلدري البصر يف السابعة من عمره، تلقى تعليمه يف ذمار وصنعاء،  1925ولد عام :  عبد اهللا الربدوين -  2

   –الد األول  –مقدمة الديوان ( اءدرس األدب يف دار العلوم بصنعاء، عمل مديرا بربامج اإلذاعة، سجن يف سجن الرادع بصنع      
 ).1979 -  بريوت      

 ).سوريا(السجون الصدامية يقيم حاليا بدمشق  ةشاعر عراقي معاصر، عاش جترب:  جواد مجيل -  3
   شرف على الصفحة الثقافية يفأهاجر إىل سوريا و، شاعر عراقي معاصر، ذاق مرارة السجن زمن صدام حسني :  مصطفى املهاجر -  4

 .  ) 2002مارس  - لقاء خاص مع الشاعر . (جريدة املوقف     
  ولد يف قرية الرينة قرب الناصرة ودرس يف الكلية العربية يف القدس، عمل يف التعليم والصحافة، له حبوث ) 1928( : حنا أبوحنا -  5

  له  . عظم شعراء املقاومة العربية يف فلسطني احملتلةأدبية ونقدية، ويعد يف الرعيل الطبيعي األول الذي تتلمذ عليه وعلى شعره م      
 ).4/315 –اآلثار الكاملة  –غسان كتفاين (ديوان تلك اجلراح      

  من طالئع الشعراء الذين أثاروا فكرة التجديد يف الشعر العراقي احلديث، ومن أكثر الشعراء جرأة وتقحما، ومـن  :  حسني مردان  - 6
   ذين دعوا إىل دمي أسوار التقليد ليس يف الشعر فقط بل يف مناحي حياته، وكان أن جلب له حترره املشكالتأوائل الشعراء ال      
  يه شهرا بعد حماكمـة طويلـة   فمكث ف" قصائد عارية"صدور ديوانهبعد  1949ه السجن سنةعواللعنات والشتائم والشهرة وأود      
    نادية بإعدامه يف ساحة امليدان وإحراق ديوانه علنا، وعاد إىل السجن مـرة ثانيـة عـام   الناس بشغف وارتفعت األصوات املتتبعها       
  املتضمن أشعارا جنسية مماثلة لسابقتها، وظل يرسف يف األغالل سنة كاملة، ليكـون أول  "عزيزيت فالنة"بعد صدور ديوانه 1952      
  -دار الرائـد العـريب    –مرحلة و تطور  –الشعر العراقي احلديث  –ياط جالل اخل(شاعر عراقي يسجن لقصائده اجلنسية اجلريئة       
   - ان حسـني دمـر  -files : واملوقـع اإللكتـروين اخلـاص بالشـاعر      . 151-138 -1987- 2ط - لبنان –بريوت       

        gehat-com.(  
  
 

  يف األدب شعر السجون  –سامل املعوش ( 1970 امشاعر أردين، سجن يف زمن احلكم التركي ثالث مرات تويف ع:  علي الشريقي -  7
 )459  –العريب احلديث واملعاصر      



 -

وللشاعر  3وأنور عشقي 2حممد سرور الصبان نييالسعود ين، وقصيدة للشاعر1والشاعر الكوييت دخيل خليفة
   .4العراقي خريي اهلنداوي

اليت مل تكشف عن أمسائها احلقيقية وهي عبارة عن أناشيد وقطع  5جانب جمموعة أنصار اللبنانيةهذا إىل 
وإن جاءت جتارب  . مع رسائلهم وخواطرهم" أدب املعتقل" كتابه  يف وقطع شعرية أوردها حسني سعدون

الشعراء خمتلفة من بلد آلخر ومن سجن إىل آخر وبدت النصوص الشعرية غزيرة فإن نقاط تقاطع كثرية 
 .والظلمات املبهمة. ذلك أا مجيعا وليدة اجلدران العالية والقضبان الرهيبة ،جتمعها

  
  
  

                                                
 )193 - املرجع نفسه   –سامل م املعوش (1964ولد عام  –شاعر كوييت معاصر :  ذخيل خليفة -  1
  سجنه ما يقارب السنة، بتهمة امليل إىل األشرار، وبقي يف  1929شاعر سعودي، اعتقل ) 1972- 1899( :ن حممد سرور الصبا -  2

 .)2/136 –األعالم  –الزركلي (عني أمينا لرابطة العلم اإلسالمي يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز      
  سكان ى الويل التركي على بطشه وظلمه لبعض رفاقه علمع من أدباء املدينة املنورة ثار )هـ1336- هـ1264( : أنور عشقي -  3

  مطبعة  –األدب احلجازي احلديث بني التقليد والتجديد  إبراهيم الفوزان(هـ 1327لطائف سنة ابالقلعة  به سجن زحفاملدينة       
 .)1/190- 1981- القاهرة  –املدين       

  شاعر عراقي من أم تركية، نشأ يف بغداد وكان له نضال طويل ضد العثمانيني الذين سجنوه ) 1957- 1885(خريي اهلنداوي  -  4
  الزركلي . (لة إىل جزيرة هنجام من جزر اخلليج العريبمع زعماء احل وناضل بعدهم يف صفوف الثورة العراقية ونفي. ن مرةأكثر م      
   –خريي اهلنداوي حياته وشعره –ويوسف عز الدين . 130- وأمحد قبش تاريخ الشعر العريب احلديث  2/328األعالم  –      
  - 1973- هـ1393 ةاهليئة املصرية العام –لؤلف نفسه مقاالت  يف األدب العريب  احلديث ول. 1964 - مطبعة البيان العريب       
      165 -173. 

 .1984 بريوت  - مؤسسة الرؤية للطباعة والنشر  أدب املعتقل - 33 أنصار –حسني سعدون  -  5



 -
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 * الثـانيالباب * 
 الموضوعات ا لسیاسیـة في شعر الحبسیات

  

  .القضـايا الوطنية والسياسية: الفصل األول        

 .صورة السلطان في الحبسيـات: الفصل الثاني        

  .لطانبين الشاعر السجين والس: الفصل الثالث  
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 *األول  الفصــل* 

 ةــا الوطنیــایـالقض
  

  .الحرية وحب الوطن -
 .الشاعر السجين مع الشعبواصل ت -
 .اإلسالميةإلى القضايا العربية تجاوزه  -
  . انفتاحه على القضايا اإلنسانية -

  

  

  

  

  

Θ Ε                                                              



 -

  : قضية احلرية وحب الوطن  -
شامال كانت بدايته مع اية  امجاهريي عرف العامل العريب منذ مطلع القرن العشرين حركة دؤوبا وغليانا

احلرب العاملية األوىل، ذالك أن جل األقطار العربية كانت إىل النصف األول من القرن العشرين حتت وطأة 
االستبداد الذي كان أول األمر عثمانيا، وما كادت تتخلص منه حىت وجدت نفسها مرة أخرى يف يد استبداد 

تعمار الغريب يف صوره املختلفة بني احلماية يف بعضها واالنتداب يف بعضها اآلخر أشد منه وأنكى، أال وهو االس
  .واحلكم املباشر املستبد يف آخر

وقد رافق الوجود األجنيب منذ البدء حماوالت عديدة للتخلص منه ونضاالت كثرية سياسية حينا 
يب وعمالؤه من احلكام العرب الذين مل وعسكرية حينا آخر، سواء يف ذالك الوجود العثماين أو االستعمار الغر

يكونوا يف الغالب إال حكاما شكليني تابعني له، مؤمترين بأوامره، ومل يكونوا إال أيادي لتنفيذ قراراته وخمططاته 
اليت ال ختدم إال مصلحة املستعمر، وإن خفف عامل الدين املشترك وفكرة اخلالفة اإلسالمية من حدة املواجهة 

  .تراك فإن الوطن العريب مل يعدم حماوالت لرفض ممارسات بعض الوالة األتراك املستبدينبني العرب واأل
إال أن املواجهة والرفض احلقيقي كانا للمستعمر، فلم خيل وطن عريب من مواقع شهرية يف مقاومة 

مواجهة االحتالل، وخبروجه توجه كثري من الوطنيني األحرار إىل نضال آخر جديد، هو النضال الداخلي و
بعض األنظمة العربية املستبدة، يأيت يف مقدمتها مجيعا النظام اإلمامي يف اليمن الذي استغل سلطان الدين يف 
قمع الشعب والقى على يده أحرار اليمن بطشا وتنكيال، والنظام الناصري يف مصر واحلكومات العراقية 

  .املتعاقبة
تفاضات ويف مقدمة املنظرين هلا واملنظمني املثقفون ، ويأيت يف طليعته محلة ألوية هذه الثورات واالن

وعلى رأس هؤالء املثقفني الشعراء، فقد انتظم جل الشعراء موضوع الدراسة يف احلركات واألحزاب النضالية 
حساسة، وحتملوا يف سبيل أوطام االضطهاد والقمع والسجن والنفي  ةاملعاصرة هلم وتولوا فيها مراكز قيادي

اجلربية، وما ال ميكن وصفه من العذاب وقدم بعضهم أرواحهم قربانا لألوطان أمثال الشهيد زيد واإلقامة 
  .املوشكي وحممد صاحل املسمري وسيد قطب

وإن املتأمل لسري شعراء احلبسيات وحصاد حبسهم ينتهي إىل مالحظة نقطة التقاء أساسية جتمع بينهم، 
ألسباب سياسية وطنية تتمثل يف رفضهم ألسباب األنظمة القائمة  وهي أم مجيعا ذاقوا مرارة السجن والعذاب

استعمارية كانت أو عربية سواء مبقال أو قصيدة حيضون فيها الشعوب على النهوض واليقظة، أو جريدة 
أسسوها لتنوير الناس، ومسامهام الفعالة يف ساحات النضال السياسي املعاصرة هلم، وتأيدهم للحركات 

ثورات اهلادفة إىل التحرر من كل صور االستبداد والتخلف والفقر، ومنهم من اخنرط يف صفوف التحررية وال
" ميسلون"النضال العسكري كما هي حال الشاعر اللبناين بدوي اجلبل الذي شارك يف معركة املصري الشهرية 

 نكاد نستثين منهم والشاعر وااهد اجلزائري عيسى محو النوري الذي قبض عليه عقب إحدى املعارك، وال
إال شاعرين يقفان نشازا بني هؤالء املناضلني الوطنني، مها الشاعر املصري عبد احلميد الذيب الذي تردد على 



 -

السجون املصرية بسبب إدمانه على الكحول والكوكايني، والشاعر العراقي حسني مردان بسبب شعره املاجن 
  .وإن كانت وراءها أسباب أخرى خفية" فالنة عزيزيت"و" قصائد عارية"املتهتك يف جمموعتيه 

  

محل هؤالء الشعراء على عاتقهم مسؤولية بعث الوعي يف أوساط الشعوب العربية املغيبة يف متاهات 
الفقر واجلهل واحلرمان من جهة، ومحلوا من جهة أخرى ألوية النضال السياسي، فلم جتد آالت االستبداد من 

م يف غياهب السجون ظنا منها أا تبعدهم بذالك عن الشعوب، ولكنهم مل سبيل للخالص منهم إال أن تزج 
يسكتوا هنالك ومل يستسلموا ألجهزة القمع املختلفة، وواصلو نضاهلم من داخل الزنازين احملكمة األقفال، 
 ومن خلف األسوار الشاخمة، مهربني فكرهم احلر الذي كان له فعل السحر، ويكفي أن نذكر مفعول قصائد
مفدى زكرياء اليت كان يرسلها من قعر زنزانات العذاب، فتتحول بأمر قيادات حزب جبهة التحرير الوطين 
إىل أناشيد تتلى يف مناسبات معينة، مثل نشيد الشهيد الذي صار السجناء يرددونه يف خشوع ويدوون به 

ملعني بسيسو الذي نظمه  2"زنزانةيف الطريق إىل ال"، ومثل نشيد  1 أركان السجن كلما اعتلى أحدهم اجللجلة
يف سجون  نوهو مقيد يف طريقه إىل أحد السجون املصرية، وصار فيما بعد قسما يردده املساجني الفلسطينيو

  .3األرض احملتلة
  

دائما يف خط النار، بل خط القتال األول من ... الشعر هو فن املقاومة يف حلظة حضور"ذلك أن 
امتصاص "واع األدبية قدرة على التجاوب مع األحداث والتفاعل معها وعلى، وهو من أكثر األن4"اجلبهة

  .والتحول ا إىل عمل إجيايب فعال 5"رحيق الكارثة ومقاومتها يف حينها
  

واكب الشعر العريب احلديث تارخييا حركة ثورية شاملة يف الفكر والسياسة واألدب واالجتماع 
الشعر وتشخيصه  ةتغنيه باإلمارة والبطولة واألجماد الفردية دميقراطيالشعر و ةحمل ارستقراطي"والواقع، وحلت 

، وأعلن عن التزامه الصريح بالواقع وقضايا الشعب ونضاله، ملا يتمتع به من 6"للهموم واألوجاع البشرية العامة
ب وشعر قدرة على االنتشار والذيوع بفضل بنائه املوسيقى واعتماده على االنفعال، فقد قيل إن شعر احلر

  لتشبع كل منهما باحلرارة العاطفية اليت تسهل انتشارمها، ومثلهما  7احلب يأتيان يف صدارة الشعر اجلوال السيار
  

  .ريبعشعر النضال الذي محل ألويته شعراء احلبسيات وأهلبوا به مشاعر املواطن ال
  

  قها وسحرها يف فكره وفنه، فكان هلا بري احلرية،ولعل قضية مل تشغل الشاعر العريب كما شغلته فكرة 
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  الوثيق حبياة كل إنسان وتأثريها املباشر على حياته وسعادته الشخصية، فلم تعد احلرية حقا جيب أن  االرتباطه
على األديب أن يبذل كل ما يف وسعه من أجل الظفر  1واجبا -كما يرى مالك حداد-يعطى وإمنا صارت 

، ومبقدار ما ميلك املرء من حرية ميلك من احلياة، 2"حلرية يف التخلي عنهالشيء الوحيد الذي ليس لنا ا"ا، إا
حق اإلنسان يف احلرية كحقه يف احلياة، فمقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما : "يقول عبد احلميد بن باديس

اإلنسان تاريخ "ويشهد التاريخ البشري أن كفاح األقوام مل يكن إال من أجل احلرية، وأن.3"عنده من حرية
، ال حياة للمجتمعات دون حرية األفراد، وال  4"فليست احلرية إال مرادفة لإلنسانية...كله هو تاريخ احلرية

حياة هلؤالء األفراد دون حرية األوطان، فقد شخص أحد الدارسني احلرية على أا عدوة االستبداد 
  .دو اللدود هلاأينما كانت، ولنا أن نقول أن االستبداد هو الع )5(واالستعباد

 ، ا تغىن6 مل يلهج عصر باحلرية مثلما هلج ا هذا العصر، ومل حيرمها بقدر ما حرمها هذا العصر
فهذا الشاعر . الشعراء ولطيفها ناجوا،وبطيفها استأنسوا يف غياهب سجوم، وال يكاد شاعر يغفل ذكرها

مع طيفها، ويناجيه مناجيات عميقة يف عبد الرمحن اخلميسي جيري حوارا عاطفيا فلسفيا فكريا فنيا 
، راجيا من هذا الكائن اخلرايف العجيب وتلك القوة اخلفية أن ب النور لعينه، معلنا عن "إىل احلرية"قصيدته

قدرا الفائقة على حتريك الكوامن وحتريرها، فلو أا المست حجرا حلركته، ولو أا نبضت بقلب صخر 
  :رية عنده إىل عقيدة ودين يعتنقه وحيطم به أغالال كثرية تكبل إرادته، يقول النتفض حيا حرا، وتتحول احل

  

   فقوة سناك يف/ لكنهم مل يطفئوا يقيين / هم يف ظالم العيش قيدوين ...! / هتفت يا حرييت ضميين
  لبيك!/ أفسحي مطريي ! هايت جناحي / فأيقظى مبا أرى شعوري / أضاءت يا حرييت تفكريي / عيوين

منفردا للحق واليقني / مبتهجا أقتحم األهوال /معتنقا حرييت خمتاال / هذا أنا أحطم األغالل / !قيديت وديينع يا
  . 7 أنشأها الرمحن يف تكويين/ وال أرى بدوا كمايل / ا أحس فتنة اجلمال / حرييت أمست أعز مايل / 

  

  رى ــأخ ها الشاعر مسيح القاسم قراءة وإىل جانب هذا املنطق الفلسفي الفكري يف قراءة احلرية، يقرأ
  

  س ـتشرحيية، تقوم أساسا على مشاهدته امليدانية وتتبعه للحظات تشكل هذا الكائن األسطوري الذي ال تنبج
  

  :نطفته إال يف رحم خاص مهيأ الحتوائه ومده مبا يوصله إىل درجات االنبثاق، إنه السجن بكل حاالته
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  . 1 ..."ثغرة يف جدار/ وس نصر النهارق/ وجه حرييت نطفة يف السجون"
إمنا حييا يف ظالم " احلرية"ويقامسه الرؤية الشاعر اليمين حممد الفسيل فريى أن هذا الكائن املسمى  

  :السجون وتنبثق أنواره امللتهمة لظالم الظلم احملرقة للسجن والسجان معا 
  

  انـور وحتيا  حرية  اإلنســـمن ظالم السجون  ينبثق النـ
  .2 ـم  ويلوي بالسجن والسجانــهو نور كالنور  يلتهم   الظل        

  

تقدمي بكل ما :"وتتحول احلرية عند معني بسيسو إىل أم مظفرة ختلع على املدينة أثواا وراياا امللوحة
   3 ".قد ألبستك أمك احلرية املظفرة

فذلك ألنه كان سبب كل ما وإن طغت على شعر احلبسيات صورة املستبد أو املستعمر الطاغي، 
طرقوه بعدها من قضايا، فهو صانع كل املآسي اليت تتخبط فيها الشعوب العربية، هو مكَمم األفواه، وقامع 

اليت غدت شغل " حرية األوطان"كل حماوالت التغيري وسالب كل احلريات ويف مقدمتها احلرية الكربى 
احلريات األخرى السياسية والفكرية والثقافية والدينية  الشعراء الشاغل وهدفهم األمسى، لتأيت بعدها

  .واالجتماعية، ويأيت النضال الداخلي بأشكاله املختلفة يف مواجهة تسلط بعض األنظمة واستبدادها
ولذلك حتتل الدعوة إىل مقاومة املستعمر والتحرر من صور ظلمه صدارة اهتمام الشاعر العريب احلديث 

ا بالقصيد وإمنا تعداه إىل جماالت أخرى، فخاض غمار النضال السياسي بكل ألوانه، الذي مل يكتف يف طلبه
وحلقه يف سبيل هذا الطلب الغايل ما حلق األحرار من أصناف العذاب على أيدي سدنة االستبداد وخدام 

لشريف الذي االستعباد، وجرم بسببه والقى ما القاه باسم الثغر سرورا ورضى ألنه مل يوسم إال بذلك اجلرم ا
حيلو يف سبيله السجن، ويشمخ به السجني ويتوج بتاج الوطنية إذ أدى واجبه حنو الوطن، يقول الصايف 
النجفي مفاخرا بتاج السجن راجيا أن يؤتى من القدرة ما يعينه على حتطيم أصنام العصر اجلديدة ممثلة يف 

  :اللوردات اجلامثني على صدر وطنه وسائر البالد العربية 
  فـإمنا يـوم سجين تـاج أيـامي       ال بسجين لشهر أو  ألعـوام    أه

  واليوم يف السجن أقضي حق أقوامي      قضيت حرا حقوق النفس كاملة    
  أنـي أحارب  قوما  أهل  إجـرام      إن يسجنوين فجرمي يا له  شرفا    

  .4كأصنام "لوردات"من لـي بتكسري  كسر األصنـام  شـاخمة         حممد 
اجلرم "وميضي الشاعر يف املعىن نفسه وحيرص على توكيده يف قطعة شعرية أخرى أعطاها تسمية 

  فقد ضاق بالسجن أول األمر عندما كان جيهل حقيقة جرمه إذ مل يكن سارقا وال آمثا، وملا أعلمه "الشريف
  

                                                
 .622 - 2000  - بريوت  - دار العودة   - الديوان  - مسيح القاسم  -  1
 .77 - الثورة املصرية يف األدب اليمين  -  2
 . 113 - األعمال الشعرية الكاملة  - معني بسيسو  -  3
  .33 - 1951لبنان  - دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع  - حصاد السجن  - أمحد الصايف النجفي  -   4 



 -

  :اله جنة اخللد أحد اخلونة من سدنة السجن أن جرمه هو خدمة الوطن حال له السجن حىت خ
  

  إىل غـرفة ظلماء   حمكمـة  السد     حبست وضاق احلبس حني زج يب   
  وال آمث عمدا  وال دون مـا عمـد     فقلت عالم احلبس ال  أنا سـارق   
  خدمت بالدي، قلت وحيك من وغد     مضى شارحا ذنيب، إذ الذنب أنين    
  ين عرش الفخـار بـال  قصد وملكت     فإنك قد ألبستين تـاج  سـؤدد    

  .1حال السجن حىت خلته جنة  اخللـد        وملا رأيت الذنب خدمة مـوطين  
  

وكذلك كان جرم الشاعر كمال عبد احلليم، أراد واألحرار من أبناء وطنه غري ما أراده املستعمر 
مبائتني من  1946يزج عام وأزالمه، أرادوا أن يعيش الشعب حرا ال يضام، فما كان من صدقي باشا إال أن 

  :أحرار ومفكري اتمع يف السجون املصرية بال جرم سوى عدائهم لالستعمار وسائر أنصار الظالم 
هم أرادوا أن /  حنن يف السجن وحتت الشمس أنصار الظالم/  حنن يف السجن وللسجن ظالم وغيوم

  .2م تنصب رايات وأعراس تقاموهل/  وهلذا فلنا السجن جزاء وانتقام/  يظل الشعب حرا ال يضام
فذلك الذي يراه الغاصب وخدامه من أشباه احلكام جرما عظيما هو يف عني الوطنيني املصممني على 

  :اخلالص جرم شريف، وتاج يزين اجلباه مثلما يزينها لقب العصاة وسائر األلقاب اليت تدور يف فلكه 
  

  !3لعصـاةجباههم لقب ا     زان     ... يـا مهبـط األحـرار
  

وال يقف النجفي عند حدود السجن وما ينجر عنه من عذابات نفسية وجسدية يف أقبيته املظلمة 
وزنازينه املدججة باحلراس واحلديد، بل ميضي إىل أقصى ما ميكن أن يقدمه املواطن املخلص من تضحيات 

وملا "رها واملؤكدة ملوقفه جسام تتوجها مجيعا املهج الغالية، نستشفها من الالزمة اليت أصر على تكرا
، واليت يغدو احلبس أمامها جمرد عقاب طفيف ضعيف ال يساوي ذلك اجلرم العظيم "وملا رأيت"و"علمت

  : الشريف 
    

  رأى كاهلي محل اجلبال خفيفا       موطين      وملا رأيت اجلرم خـدمة       
  جرمي يرى هذا العقاب طفيفاف        وقلت عقاب احلبس دون جرمييت                    
  .4اختيلت  أن الذنب  كان ضعيف      اب ألنين     ـوقد ساءين ضعف العق                

  

  " : اآلن طاب الشنق" ولذلك طاب عنده بذل الروح واعتالء منصة املشانق، يقول يف قطعة 
  

   األفـقفـي  ضيق وضـاق يبت ــــحبست ومل أعلم بذنيب فأصبح
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  .1حال السجن يف عيين وطاب يل الشنق     ت الذنب خدمة موطين     وملا علم
  

إمنا يقدمها يف حبور ورضا قربانا للوطن، ما دام ذلك يشكل إحدى لبنات صرح . فهو إذ يقدم نفسه
  :احلرية اليت من منربها ترتفع لعنات املستعمر الغاشم  

  ر عزيزأنين سامي املىن حـ     سـوى        سجنـوين دومنا ذنب
  موطين يصبح يف حرز حريز   ن       ـال يضري السجن مثلي إن يك
  .2منربا يعلن رجـم اإلجنليـز   يت        ـولئـن أشنق تكـن مشنق

  

ففيها يعلن أن " يعاقبين قومي"وهي الصيحة نفسها اليت أطلقها الشاعر حممد حبيب العبيدي يف قصيدته 
ربة املستعمر ولىب نداء الدين والوطن، كما نبه إىل حقيقة الغرب كله ال جرم له سوى أنه مسلم دعا إىل حما

  :وما حيمله من أحقاد على اإلسالم واملسلمني  
  
  

  وما لـي ذنب غري أنـي مسلـم       يعـاقبين  قـومي  كـأين جمـرم    
  ومسر العـوايل باهلـدى تتكلـم        مسعت سيوف احلق ختطب يف الوغى 

  ولست مبن عن صيحة احلق حيجم          إذ هتفـوا  به     ولبيت صـوت اهللا
  فال رضيت عين مشوس  وأنـجم       وإن أنـا لـم أغضب  لديين غرية   
  .3فال هـاشم مين  وال أنـا منهم      وإن أنا مل أغضب لقـومي محيـة    

  

خر قربانا لوطنه ولباذيل ويشاركه يف ذلك القربان الغايل الشاعر عزيز فهمي، فينذر نفسه هو اآل
نفوسهم فيه، ويعلن يف شيء من الوجد واهليام حبه للوطن وحسرته وأساه على ما آل إليه حال البالد وقد 
اختلفت عليها أيدي الرماة تنوشها من كل جانب، واحتال عليها الغاصبون مبصطلحات براقة خادعة فمنوها 

  :لف اجلائر وشروطه اآلمرة الناهية باجلالء، ولكن أي جالء هو وقد ألبس قيود احل
  

  وعاث غاصبها يف أرض راعيها      أهليها       عدوان  شكت إىل اهللا من 
  فشاب منها ومن عدوان سالبها       شبيبتـه       يف  وقفت قليب عليهـا 

  نذرت نفسي قربانا  لفاديهـا       ل     ـاضي بال أمـملا  أفقت من امل
  .4من القيود وشرط احللف ميليها        إذا شدت بسلسلة    وما اجلالء  ... 

2  

وإن وهب هؤالء الشعراء أنفسهم وبذلوها يف سبيل الوطن، فإن عبد الوهاب البيايت ال يقف به األمر 
  :عندها، بل ميتد إىل فروعها، فيجعل من نفسه وابنه ملكا للشعب ومنه فهما ملك للوطن وإن كره الطغاة 
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  .1فأنا وأنت لشعبنا ملك، وإن كره الطغاة/ يا صغريي، رغم قسوا، احلياة إين أبارك،  
ومن أجل هذا االبن ومن أجل أن يعيش شاخما مرفوع اجلبني، ومن أجل أن جينبه إشارات الناس إليه 
يتحمل الشاعر كل أصناف العذاب ليحيا ابنه عزيزا، فقد حيرق السجان شعره، قد يقلع ظفره، قد يشد احلبل 

لى عنقه، قد يغمس إامه يف عينه، قد يفري بالسوط جسده، ولكنه أبدا لن خيزي ابنه ولن يبوح بالسر، ع
سيضل السر منغرزا يف صدره، غائرا كنصل السجان، وسيحملهما الشاعر بلند احليدري رمزين بارزين 

/ وس على صدريستد/ لتقطع يل ظفري/ ستعود/ ستعود لتحرق يل شعري: لإلنسان احلر يف هذا الزمن 
/ أأذيع السر/ والسوط سينبح يف حلمي كالسم/ أغمس إامك يف عيين/ وفمي لن يفرج عن سري/ أدري

سيظلّ / لكن سترى/ ولتقلع يل ظفري/ وتعود لتحرق يل شعري/ ال...ال/ أأخزى ابين/ يا للجنب/ أأفشي األمر
  . 2رمزين إلنسان حر/ كنصلك يف صدري

آليت "طالئع الفجر اجلديد أيضا آىل الشاعر كمال عبد احلليم أن يبذل روحه وحلياة هذا الوليد وسائر 
  .3"بذل روحي كي ينال احلياة بعدي وليدي

ويرسم عبد الوهاب البيايت طريق احلرية كما يراه هو منحوتا عرب الصحاري املوحشة، معلنا عن موت 
، كما يرسم مفدي زكريا طريقا للخالص من 4األعداء، متفجرا من القبور الصامتات، جملجال من أفواه العبيد

قبضة املستعمر، فريى أنه لن يشق ولن يعبد إالّ بيد القذائف املتأهبة لالنفالت واالنطالق يف وجه العدو، 
  :ويرى أالّ سبيل النتزاع احلق املستلب إالّ بالغصب واإلرغام، سواء اعترف به األعداء أم جحدوا 

  مل  يعطهـا لسواهم  القسام     ا    أرزاقنـا وقف علـى  أبنائنـ
  فطريقنـا لبلوغها اإلرغـام     وحقوقنا اعترفوا ـا أم أنكروا    

  .6هيهات جيدي جملس وخصام    خالصها      5 وبالدنا بيد الكالص
ويرى الربدوين أن هليب جراحات الشعب وتضحياته هي مبثابة النور الذي يقبس منه فجر احلرية 

أن األرض اليت تواري رفاة شهداء الوطن وتضم عظامهم قادرة على إنبات الكرامات من ذلك مشاعله، و
  :السماد املتفرد الذي اختصوها به 

  نشعل الفجر من هليب اجلراح     سوف منشي على اجلراحات حىت   
  .7عظام األضاحي" مسدت ترا"    إمنـا تنبت  الكرامـات  أرض    
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الشاعر معني بسيسو فال تتشكل وال ترتسم مالحمها إالّ بتضحيات أبنائه، إا أما حدود الوطن عند 
  :خريطة ترمسها يد اجلالد من دمائهم املسفوحة، ومن األغالل املصفَّدة أقدامهم وأياديهم 

  

  .1يا أيادي خريطة لبالدي    ارمسي من دمي ومن أصفـادي    
  

بناء صرح األمة احلرة وتشييد أجمادها، أما دماؤهم وتشكل مجاجم الشهداء عند مفدي زكريا لبنات ل
الزكية املبذولة فتتحول عنده إىل رصيد فريد من نوعه، يودعه أولئك األحرار لوقت احلاجة يف بنك ال يعرفه 

  : "لود اخلمصرف ،  مصرف البقاء "غريهم، إنه 
  

  أمة حرة، وعزا وطيـدا    يبـين     فمضى الشعب باجلماجم 
  .2يف  مصرف البقاء رصيدا    ية،   صبها   األحرار   من دماء زك

  

وهو إذ يقدم روحه فداء للوطن، إمنا يقدمها خالصة لوجهه الكرمي، وليتقرب إليه زلفى، وحسبه أن 
. 3حيترق هو لينري درب شعبه ويعطر طريقه وحسبه وحسب شعبه أن غدا هلم عودا يعطرهم ذكره وحيترق

فيجعل من أرواج الشهداء مصنعا يعكف ليل ار على صناعة آلة واحدة هي ويواصل ابتكاراته اللغوية، 
استقالل اجلزائر، وشق طريق واحد هو ج املنايا الواضح املستقيم، املوصل ال حمالة إىل احلرية والسيادة 

  :إلباحة نقطة من أرض اجلزائر " ال"الكاملة، فقد صوت الشعب يف استفتائه بـ
  

  ختذت له مهج الضحايا  مصنعا     استقـالهلا     تلك اجلـزائر تصنـع
  ج  املنايا،  للسيادة   مهيعـا     طاشت ا الطرقات فاختصرت هلا    
  .4لن أبيح من اجلزائر اصبعا !!ال     شعب اجلزائر قـال يف استفتائـه    

  
  

  من قرابني غالية وشق وقد أدى هذا الشعب األيب للحرب كل ما تتطلبه من طقوس وقدم ما يليق ا 
  

  ، وإا لسوق متفردة تلك اليت يؤمها أحرار اجلزائر، سوق نادى ا الروح األمني 5طريقه إىل اخللود باألرواح

  :جربيل، فلىب الشعب النداء، باع ما باع واشترى ما اشترى وأهدى ما أهدى يف سبيل الوطن املفدى 
  

  .6وباع بنقدها وتربعانادى به جربيل يف سوق الفدا        فشرى 
  

  وكذلك تأخذ احلماسة وحب الوطن الشاعر اليمين إبراهيم احلضراين، فيعرض نفسه مرارا للموت 
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  .1ويتحمل يف سبيله العذاب ويبذل له الروح راضيا خمتارا
ويضيف معني بسيسو وظيفة أخرى للدماء، فتغدو دماؤه ودماء كل املعذبني وهي تتفجر من حتت 

  : ن وآالم شاهدا يؤرخ لظلم الطغاة ويفضح جرائم اجلالدين سياط اجلالدي
أخي، من / لكي تشهد جالدي، والسيف الذي يرشح/ أخي، ارفع رأسك الشامخ كي تشهدين أذبح

 .2يفضح اجلالد، غري دمائنا تفضح
 ويتفق جل شعراء احلبسيات يف الشوق واحلنني إىل الديار، بل واألوطان، فهم خلف األسوار يشعرون

ولكنها وإن غابت عنهم بفضاءاا املادية امللموسة، وائها، مبشاهدها، حاضرة . كأم خارج حيزها املكاين
من صور ذلك الفقد املادي واحلضور املعنوي قصيدة الشاعر أمحد . يف وجدام وخياهلم، حاضرة يف أشعارهم

أيدي بناة اد من الشباب املتأهب للرتال،  اليت يتأسى فيها بالفجر اآليت على "سحنون يعز علي أين ال أراك
  .3املزروع يف ذرى اجلبال، واحلامل لبشائر أعياد اخلالص

مكابداته يف السجن ويبثها أشواقه وفرط صبابته،  هويرسل حممود طاهر العريب زفراته، فيشكو لبالد
له سجن وال ينسيه بعد، وأنه باذل ويغرق يف مناجاا والتغين مبحاسنها وطمأنتها أنه باقٍ على العهد، ال يبد

  :روحه فداء هلا 
  

  كم ذا أكـابد يف اهلوى  وأعاين         فمري خيالك أن يزور العاين
  يـا مصر يا ذات احملاسن  رمحة          بفؤاد صب يف اهلوى  متفاين
  يـاجنة الدنيـا  ودار نعيمهـا          يا درة يف تاج  كل  زمـان

  ط صبابـيت          ال السجن بدلين وال  أنساينإين على عهدي وفر
  .4والروح ترخص غايل  األمثان     وبذلت روحي يف فداك رخيصة     

  
  

هذا ومل يبلغ شاعر من ذوي احلبسيات ما بلغه مفدي زكريا يف تغنيه باجلزائر ووقوفه عند مواطن مجاهلا 
ماهلا وصحرائها، بسواحلها وخرياا، خبالهلا ومشائلها، وسحرها املادي واملعنوي، جبباهلا وهضاا وتالهلا، بر

  :فعن مواطن مجاهلا املادي نقتطف له هذه السبحات 
  

  ويف صحرائنـا جنـات عدن        ا تنساب ثروتنـا انسيابـا
  ويف صحرائنا الكربى كنـوز         نطارد عن مواقعها  الغرابـا

  الذهبني راق ا وطابـاويف صحرائنـا تبـر  ومتـر         كال 
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  يف واحـاتنا ظـل ظليــل         تفور بـه  نواعرها  حبابـا
  وفـوق مسـائها قمر منيـر          نطارحه األحاديث  العذابـا
  وحتت خيامها انبجست عيون         هلا هاروت قد سجد احتسابا
  وهـزت مرمي العـذرا  خنيال         فاسقطت  الفلوذج  والرضابا

  .فينطق  من فم الغنم  الـربابا    الغنام  نايا      يدغـدغ حتتهـا 
  

وأما مواطن مجاهلا املعنوي فتتمثل يف كنوز الشعر والعلم واألدب، ويف ذلك املرياث الفذ الذي ورثته 
  عن األجداد من شرف وحسن ضيافة وكرم، ولكن للكرام من الضيوف، أما املاكرون منهم فلهم املكر

  :وزيـادة 
  كال امللكني حطَّ ا الركابا      ويف صحرائنا شعر وسحـر     
  زكا ما املثقف واستطـابا      ويف صحرائنا أدب  وعلـم     
  ورثنا النبل والشرف  اللبابا       وعن أجدادنا األشراف إنـا    
  بسطنا يف وجوههم الرحابا        كرام للضيوف إذا  استقاموا    

  كراما، واعملوا جتدوا الثوابا       ني ـا أقيمـوا     فقل للنازل
  .1اـفمن ميكر ا يلق اخلراب       ا استرحيوا      وقل للماكرين 

  

ويف مقابل هذه الصورة املشرقة جند صورا أخرى قامتة فاضت ا قرائح بعض الشعراء حتت ضغوط 
روته وهو يرى الظلم والطغيان يتكاثران يف وطنه احلر خمتلفة، فهذا الشاعر مظفر النواب يبلغ به اليأس ذ

ظاهرا، السجني حقيقة فيتساءل يف مرارة وأمل تساؤل من ال ينتظر جوابا إن كان هذا حقا وطنه، أم أنه وطن 
األعداء، ويعرب عن أسفه الشديد على هذا الوطن املعروض للبيع يف العلب الليلية، ويكشف عن أعدائه 

  :يبيعونه ليال مث يبكون عليه  احلقيقيني الذين
  

وطين هل أنت بالد / ...حني تكون بدون دماء / علمين أن حروف التاريخ مزورة .../ وطين علمين
أولئك أعداؤك يـا .../ يف العلب الليلية يبكون عليك/ يا وطين املعروض كنجمة صبح يف السوق / األعداء؟ 

  .2وطين
  

عر الفلسطيين الذي رأى وطنه كله سجينا ووجد نفسه الجئا يف ويبلغ األمل درجته القصوى عند الشا
  .3كل احلاالت، داخل الوطن أو خارجه، سجينا داخل الوطن أو خارجة
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وحملمود درويش قصته العجيبة مع الوطن الذي أحبه حىت النخاع واكتشف فيما اكتشف من عجائب 
مرور، ويكتشف ثانية أنه ليس مقيما يف  االحتالل وهو يطلب جواز السفر أنه ليس مواطنا، فيطلب جواز

وخياطب وزارة ..." وال أنا مقيم، إذن، أين أنا ومن أنا  -ال أنا مواطن هنا : "ويتساءل يف مرارة ... إسرائيل
  1!".أنا موجود أم غائب ؟، أعطوين خبريا يف الفلسفة ألثبت له أنين موجود "الداخلية 

  

نونيا، يبحث يف كل املدن عن شعبه فال جيد إال الزنزانات مث يدرك أنه موجود فلسفيا، وغائب قا 
، وكرد فعل على هذا اإللغاء والتهم املوجهة إليه، من داخل إسرائيل على أنه من أعداء )2(والضباط الوقحني

ردا على هؤالء . السامية، ومن خارجها إذ فضل البقاء داخل الوطن مهما تكن التنازالت على أنه خائن
د الشاعر باألرض، بكل ذرة من ذراا، بكل نفس من هوائها بكل قشة خترج من بطنها ويصنع وأولئك يتوح

  . 3لنفسه فلسفة حلول خاصة فإذا رآهم حيرثون أرضه شعر بسكة احملراث ترتل يف كبده
  

ويتالزم درويش وفلسطني، فإذا حدثنا عن نفسه فعن أرضه حيكي، وإن حدثنا عن فلسطني فقصته 
الظروف اليت جعلت مواطنا بال وطن باالنتماء املطلق إىل األرض بالبقاء فيها رغم كل  ، ويتحدى4يروي

إننا عندما نكتب نتحدى، وعندما نكون موجودين على أرضنا : "املضايقات بالكتابة عنها ويف ذلك يقول 
الصهيونية أرضا  نتحدى، وعندما نأكل من زادنا نتحدى ألننا نقاوم ترمجة الوطن كله إىل العربية لغة، وإىل

  .5..."وتقاليدا
  

، ويعلن أن "واحلرية معادلة واحدة"ويرى الوطن احلبيب من خالل القيود فيشكر السجان الذي جعله 
، ويقدم هلذا الوطن اجلميل الذي مل يفز من حبه له إال بأخشاب صليبه 6"أمجل ما يكون عرب األسالك"الوطن 

  :كل شيء، عيونه، فؤاده، أحبته 
  

  خذ عيوين، خذ ! / وطين، يا وطين، ما أمجللك! / غري أخشاب صلييب / مل يعطين حيب لك  !وطين 
  

  .7!خذ حبييب ...فؤادي
  

  وحتمل األرض الفلسطينية تسمية أخرى عند الشاعر مسيح القاسم، فهي مل تعد وطنا وال أما حرة وإمنا  
  

يف وجوههم كل األبواب حىت أبواب املنظمات حتمل أبناءها عار هذه التسمية وتبعاا، فتوصد " مسبية"هي
  :  اإلنسانية اليت تزعم إغاثة احملتاجني ومد يد العون دون متييز للجميع 
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!/ ال للقمه ... سألت العدل / ودور رعاية األيتام / وجست معاهد التبشري واألوعاظ واحلكمه 
  .1بن مسبيه حسبك يا: / تم ضاغطا فكيه ومت/  ورد الباب يف وجهي / فأنكرين مدير وكالة العدل اخلرافيه 

، اليت ال يفتأ الشاعر يتغىن ا يف ظلمات سجنه، 2"األم الرحيمة"و" األرض الفدائية"ولكنها أيضا 
وينقش صورا على جدرانه، فإذا حال الظالم بني عينيه وعيين ذلك الوجه املعبود، فإنه يراه ماثال يف خياالته 

  :معه يف خيمة واحدة  وأوهامه، ويدعوه للتوحد 
  

على / بني عيين وعينك / وإذا حال الظالم / وأنا أرسم عينيك، على جدران سجين / من عشرين عام  
كل من / حنن ياغالييت من واديني / وأغين ... فابكي / يف ومهي / يتراءى وجهك املعبود / جدران سجين 

  .3!...يشرا قوس قزح  غيمة/ لنحيل الشبحني .../ فتعايل/ وادينا يتبناه شبح 
  
  

  :  تواصل الشاعر السجني مع الشعب - 
ومن القضايا الوطنية اليت عاشها شعراء احلبسيات وعاشوا هلا تواصلهم املطلق بالشعب ومشاركتهم له 
مهومه وأفراحه، فلم تقف اجلدران وال السجان وال زبانية العذاب يف وجه ذلك التواصل اجلميل، ومل تقو كل 

العذاب وفنونه على هدم تلك اجلسور املتينة اليت ما فتئ شعراء احلبسيات ميدوا إىل أبناء شعبهم الذي أجهزة 
ضحوا من أجله، فإذا أحجم الشاعر بلند احليدري عن البوح من أجل ابنه، فإن الشاعر مظفر النواب هو 

قدماه يف األغالل فإن قلبه  اآلخر يرفض االعتراف برغم التعذيب، ألن الشعب أمانة يف عنقه، وإن رسفت
يستطيع التسلل إىل هناك إىل موطن النخيل إىل غدوق خنيل األهواز، ويستطيع العبور إىل كل شرب يشم فيه 
عبق العروبة ألنه بكل بساطة يتخذ من شعره جواز سفر إىل األهواز، ومن عشقه لألرض جوازا، بل إنه ميلك 

  :ب الواقف خلف األسوار ألف جواز سفر آخر، ويستمد قوته من الشع
  

وكانت أمي واقفة قدام ... / رفضت... رفضت ... رفضت/ .. اعترف  اعترف  اعترف اآلن 
  فالشعب أمانة يف عنق / رفضت وأطبقت فمي / اعترف اآلن ... اعترف اآلن / فرفضت / الشعب بصمت 

  

  4...عشق األرض جواز يا قليب/ أرادوا أن أتعهد أال أتسلل ثانية لألهواز / رفضت / الثوري 
  

وإىل كل اجلموع الرافضة املقاتلة الباذلة يف سبيل األوطان يعلن مظفر النواب انتماءه إىل أولئك الذين 
إىل كل ... صنعوا من قهرهم هرما بلبنان، إىل أولئك الذين أضاء نضاهلم أبراج بابل، إىل أولئك اجلياع

فاحتا بالسالح، إىل كل الثائرين  - ρ-  على املشانق ، إىل الرسول إىل املضرجني بدمائهم، اندلني... املقاتلني
  :عرب التاريخ و املغريين وجهه 
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أنا أنتمي للمسيح / أنا أنتمي للجياع ومن سيقاتل/ ... أنا أنتمي للجموع اليت رفعت قهرها هرما 
.../ لرأس احلسنيو... للفدائي.../ ...حملمد شرط الدخول إىل مكة بالسالح.../ اذف فوق الصليب

/ وشرط القيام ا بالسالح كما هي أصال/ وللماركسيني شرط الثبات مع الفقراء/ وللقرمطية كل انتمائي 
  .1ودون رياء/ بدون التفاف 

  

ويرى حممد احلبيب الفرقاين أالّ سبيل إىل اخلالص إال بالتوحد بالشعب وتلبية نداءاته وااللتحام به 
  :وحبراس أجماده األحرار 

  

يف / الفتية األوىل تدعوا / حترسها يد األحرار / آمنت باألجماد / فإنك منتدى أقداري / لبيك يا شعيب 
  .2دجى األخطار

  

ويبشر عبد اهللا الشماحي بإحدى السنن الكونية وهي اية الطغيان ال حمالة، إذ لكل شيء غايته وايته، 
  :ال على أيدي الشعوب فلها أوال وأخريا حكم القضاء  ولن تكون تلك النهاية، ولن يكون اخلالص والتحرر إ

  

  هي أن حيرر شعيب األحرار     فألعملـن مـع الرفـاق لغـاية     
  أن الشعوب بكفها البتـار      ولسـوف يعلـم أمحد وسيوفـه    
  .3ولكل شيء غاية وقــرار     وهلا وإن طال السرى حكم القضا     

  

املعتقل أو السجني ذروة التواصل مع الشعب فيشاركه أفراحه وأحزانه ويعيش ويبلغ الشاعر اجلزائري 
معه أعياده الوطنية والدينية ومآسيه اليت يعكف املستعمر على صناعتها وتفجريها بال هوادة، فهذا الشاعر حممد 

 4"زائرينشيد الشباب اجل"و" الشباب اجلزائري الثائر: "الشبوكي خياطب الشباب اجلزائري يف قصيدتني 
يا هلا اهللا "ومرة ثانية بقصيدته " جيش التحرير الوطين"وحييي الثورة اجلزائرية الكربى مرة يف خطاب إىل قادا 

  ،  ونكتفي من صور مشاركته الشعب أفراحه ومآسيه بوقفته عند حادثة حرق جيش االحتالل لسوق 5"ثورة
  

  :صر القريب اآلتـي تبسة وتأرخيه هلذه اجلرمية، يقول مصربا ومبشرا بالن
  

  ودخـان يعلو املنـازل  أمحر     لفها الليـل  واللهيب املسعر     
  روع اآلمنيـن ليـال وحيـر      ودهى تبسة ايدة  هــول    
  يف محاها ومارسوا كـل منكر     أحرقوا سوقها وعاثوا فسـادا    
  يتبختـر  ومشى يف أحيـائها      أي جيش قد أشعل النار  فيها    
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  )قيصر(و يف العتو ) نريون( مثل     يقتل األبريـاء  أىن  رآهـم     
  وتسخر فهي تزري باهلامجيـن      قد تلقت كيد العدا بصمـود    

  رضنـا  سوف تقهولقد آمنت بأن جيوش الظلـــــم فـي  أر
  رـوعنبقوة الظلـم أنت مسك      سفحتهـا       يـا  دماء  زكية

  ــــــا ت ورمـز إىل املصيـر املقررنر يا دماء  ضماأنت للنص
    .1بك جيش التحرير يزهو ويفخر     إيه يـا تبسة  احملـامد تيهي     

  

مبناسبة ميالد ) بوسوي(اليت سجلها يف معتقل الضاية " دولة الشعب"ويعلن عن فرحته يف قصيدته 
ذا النصر الذي مل يصل إليه إال مبغالبات وجمالدات ، ويهنئ الشعب 1958احلكومة  اجلزائرية املؤقتة عام 

  : وركوب صعاب وأهوال 
  

  ـراح ماجت حبسنهـا اخلالب ــهي دنيا من املباهج واألفــ
  ون وانداح يف قشيب الثيـاب ــاهلا حلظة تطرز فيها الكـــي

  ـا نيل املىن بالغالب  ـد هنيئــصنــاديالأيها الشعب يا سليل 
  زاز هـول الردى ووعر العقابــواإلعــقد جتشمت للتحرر 

  ابـمثقالت بفادحات الصع        حجج أربع  تقضت  تباعا    
  ابــقدسي بدا وراء السح         دولة الشعب يا بشائر  فجر  

  2.ـابـفإنا لنجمها يف ارتق        ارفعي الراية احلبيبة يف القطر   
  

، "ميالد وميالد"ر أمحد سحنون يف املعتقل نفسه، يف قصيدته وهي املناسبة نفسها اليت احتفل ا الشاع
فقد صادف وأن تزامنت ذكرى املولد النبوي الشريف مع اإلعالن عن ميالد الدولة املؤقتة فاهتز مهنئا 

  :بالعيدين 
  يدنو جناه بعد طول  كفـاح     ياللرجـاء  املنعش  األرواح    
  قد خبا من نوره  اللمـاح ما     ويعيد للوطن املخيم ليلــه    
  متبلج اإلمساء واإلصبــاح     ويري طريد الظلم أفق بالده     

  من جاء رمز هداية وصـالح     !     اليـوم ميـالد النيب حممد 
  عربية من أهلها  األقحــاح        واليـوم  تولد للجزائر دولة     
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  .1جت  بفالحوجهودكم قد تو     بشراكم أدركتم  آمـالكم      
  

ويشارك الشاعر مفدي زكريا من قعر زنزانات العذاب شعبه وقادة ثورته احتفاهلم بالذكرى الثالثة 
والرابعة الندالع الثورة التحريرية الكربى، نظم األوىل بسجن الربواقية، وألقيت بالنيابة عنه يف مهرجان 

ذا الشهر املبارك الذي أوفد حماورا خاصا ، استهلها بتحية هل1957الذكرى الذي أقيم بتونس غرة نوفمرب 
للمعتدين، مالئك ترتلت بالفواتك، فأرغمت الغاصبني على اإلنصات ووحدت الشعب فانصب حتت لوائها 

  :على األعداء من مجيع أحناء الوطن وراح يفتك النصر افتكاكا 
  

  

  هل وفيت لنا النصابا ؟!) نوفمرب(       دعا التاريخ ليلك فاستجابـا  
  فكانت ليلة القـدر اجلــوابا ؟         وهل مسع ايب نـداء شعب 

  !وجل جالله، هتـك احلجـابا         تبارك ليلك امليمـون جنمـا    
  قضاها الشعب، يلتحف السرابا         زكت وثباته عن ألف شهـر  
  كــواكبه،  قنــابله هلـابا       جتلى ضاحك القسمات، حتكي 

  بإذن اهللا، أرسلهـا خطـابـا       بالفواتك  نـازالت  مالئك .. 
  فهب الشعب ينصب  انصبـابا      وهزت ثورة التحـرير شعبـا   

  مضت تفتك عزــا غالبـا        وحرب للكرامـة يف  بالد  ... 
  .2ينافس غاصب احلق احلسـابا        عنها   الرصاص ينوب  وأوفدت 

  

وألقيت بالنيابة عنه يف إذاعة صوت العرب بالقاهرة، وفيها يذكر الشهر  ونظم ثانية بالسجن نفسه
اجلليل ويدعوا إىل الوقوف إجالال وإعظاما للسالح، فهو اخلطيب الوحيد املفوه الذي يستطيع إبالغ صوته 

  :وتلحني مسفونية اجلزائر ونظم أبياا 
  

  لسنني األربعـاواذكر جهادك وا      وحي  املدفعا    ! قم ) نوفمرب(هذا 
  ....!يقف السالح  ا خطيبا مصعقا      واعقد حلقك يف املالحم نـدوة    
  جتد اجلبائر ساجدين  وركعـا      وقل اجلزائر واصغ إن ذكر امسها    

  الشعب حررها  وربك  وقعـا      الة    ــإن اجلزائر يف الوجود رس
  ن حلنها الرصاص ووقعايف الكو      ة قدسيــة    ــإن اجلزائر قطع

  3!مطلعا ) نوفمرب(محراء كان هلا      دة أزليـة أبياــا     ــوقصي
  

  ومل يبلغ شاعر من ذوى احلبسيات من االهتمام باألعياد الدينية ومشاركة الشعب إحياءها داخل املعتقل 
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ظروف حبسهما األثر الكبري خاصة، ما بلغه الشاعران اجلزائريان حممد الشبوكي وأمحد سحنون، ورمبا كان ل
يف ذلك إذ سجال أغلبها يف املعتقل، وقد سبقت اإلشارة إىل ما يتمتع به املعتقلون من فرص التجمع واللقاء 
وتبادل اآلراء واالحتفال اجلماعي مبثل هذه املناسبات فلم تكن الظروف القاسية داخل املعتقالت لتمنع عن 

شاركة الشعب احتفاله مبثل هذه األعياد عنوانا على متسكه بدينه وتراثه نزالئها إحياء مثل هذه الشعائر أو م
دون أن ينسى هؤالء الشعراء اإلشارة إىل مآسي شعوم ومهومها، فقد أهدى حممد الشبوكي من معتقله بعني 

  :وسارة قطعة شعرية إىل صديق يهنئه فيها الل رمضان، يقول 
  

  وسا مؤمنات صادقاتنف    هالل الصوم حيا  بابتسـام     
  .   1مضمخة بأنوار الصـالة     ليهنك يا أخي نفحات فيض    

  
  

، دون أن ينسى 2ويناجى يف قصيدة أخرى هالل رمضان وقد أطل على الكون بأطياف السحر واجلالل
 يناجى فيها هذا اليوم املبارك ويسأله أن يوزع" يوم العيد"شكوى حال وطنه الذي مشر للقتال، وله قطعة

  :األفراح على شعبه املقاوم الثائر 
  بأمانينا الكرميات احلسـان     أنت يـا عيد نشيد طـافح     

  شعبنا وامنحه أزهار التهاين     وزع األفراح يا عيد على    ... 
  .3قاوم األعداء يف كل مكان      إنـه شعـب أبـي  ثـائر    

  

يف إحدى إطالالت العيد عليه وهو سجني، خواطر  وتراود الشاعر أمحد سحنون خواطر وأسئلة كثرية
أيشرق ربيع .... أيعود املغيبون إىل وطنهم... كلها عن غد اجلزائر كيف هو؟ أيكون هلا عيد، أتكون هلا دولة

  :الوطن؟ وال ميضي به اليأس كثريا حىت يبشر بعيد االنتصار القريب 
  

  السرور نصيبا؟ فأذوق فيك من     عيـد اجلـزائر هل أراك قريبـا   
  !ا؟ـذاق البالء وكابد التعذيب    هل يشتفي البلد احلبيب  فطاملـا    

  قد ألبست ثوب الفخار قشيبا؟    هل أرى لك دولة   ) اجلزائر(شعب 
  !وأرى ا غصن احلياة رطيبا    أأرى اجلـزائر روضـة  فينـانة    

  !فاخر طيباويزيدها كسب امل     كال فسوف تعود جة حسنها  .. 
  .4!ويقام عيد االنتصار  قريبـا    وتعـود بعد كفاحهـا أجمادهـا   

  

  وميضي الشاعر حامال هم وطنه املثقل بقيود االستعمار البغيض،  فإذا حل عام جديد بدره بأسئلته 
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أفراحه واألحداث  احلائرة الكثرية كسابقتها، فعادة األعياد األفراح ولكن أنى للجزائر أن تفرح بالعيد أو تتلقى
واألزمات حتيط ا من كل جانب وال سبيل أمام الشاعر إال التوجه إىل  املوىل عز وجل  أن يقبل هذا العام 

يتغىن الشاعر بأجماد  األمة اإلسالمية " يف ذكرى رأس السنة اهلجرية"، و1اجلديد خبرياته وبشائره على الوطن
رهق حبكم جالديه كيف ميضي إىل التحرير جبار اخلطى يف تفان وتارخيها املشرق الذي تعلم منه الشعب امل

  :وحتد وصمود حنو العيد املنتظر، عيد حترير احلمى فهو أعظم عيد 
  

  !كل يوم فيه سفر من  خلود     أي تاريخ كتـاريخ جـدود؟    
  لبين األرض وحتطيم  قيـود      مولد اإلسالم ميـالد  عـال     

  عن هواها أي جبار  عنيـد      يصرفها      جبهة التحرير  ال... 
  قوة التيار تودي  بالسـدود      !    وهلـا اجليش الـذي قـوته 

  ما تعانيه من اخلطب الشديد        أيهـا املسجون ال  تأس على    
  هان ما يبذل فيه من جهـود       !    من يكن  يعرف مـا يطلبه 

  .2!فهو يف تارخيه أعظم  عيد         فترقب عيـد حترير احلـمى    
  

كما يتغىن يف ذكرى املولد النبوي الشريف من معتقل بوسوي بصفحة التاريخ اجلديدة اليت واكبت 
ويعدد صفحات اد اليت جاء ا منقذ البشرية، واألنوار اليت جللت حياة العرب، ليذكرنا أنه  –ρ- ميالده 

أم شعب مل تزل فيهم تعاليم اهلدى، قد  - ρ- خ ايد، ويبشر املصطفى وأبناء اجلزائر من أحفاد أبطال التاري
هب لتحطيم األغالل وافتكاك استقالله وطي صفحة الظلم والطغيان بنهاية كنهاية عاد ومثود، ويتوجه يف آخر 

دما ال املطاف إىل الشباب اجلزائري حاثا إياه على البذل يف سبيل العال والتمرد على اجلالدين وأن ميضي ق
، وال ينسى فرحته بذكرى نزول الوحي 3خيشى الردى، ويبشره هو اآلخر بأفول جنم أعدائه وبزوغ جنم اجلزائر

وكذلك ناجى . 4وما أحدثته من تغيري وطنه املكبل وقد هب أبطاله أمة واحدة يتحدون كل أعداء احلياة
وزان بفضلها العامل ذات يوم، ولكنه يأسف على يوسف القرضاوي هذه الليلة املباركة اليت زاا الرمحن بترتيله 

أنوار الوحي اليوم إذ مل تعد جتد من يبصرها فكأا مشس أضاءت لعميان حتولوا ا إىل متائم وتعاويذ وآيات 
تتلى يف جوف املقابر على األموات، ويتعجب بدوره مما آل إليه حال السلم واإلسالم يف مصر، فهما لفظان 

ال ترامها األبصار، ويتساءل عن تلك الشعارات الرباقة املرفوعة من سالم وحقوق ودساتري، ترددمها الشفاه و
ومؤسسات قضائية وعدل، املغيبة عن امليدان، وخيتم قصيدته اليت ألقاها يف حفل أقامه معتقلوا الطور عام 

  :بدعاء خالص أن ينجز اهللا ما وعد الصابرين من عباده  1949
                                                

  .122 - " عام جديد" - املصدر السابق  -  1
  .204 -  203   –املصدر نفسه  -  2
 .202 -  200   –املصدر نفسه  -  3
 .217 -  215   –املصدر نفسه  -  4



 -

  رآنــق ترتيله يف دجاها نور       وشرفهــا    يـا ليلة زاـا ريب 
  فالسلم يف مصر واإلسالم لفظان      يا ليلة السلم واإلسالم معذرة    ... 

  وانـخ قد ضاع ضيعة يتم بني       أين السالم أروين أين موضعــه    
  انـصبي مثل التمائم يف أحضان        أين الدساتري فانظرهـا معلقــة   

  رانـــلثي إال سياطا كأذناب         قوق ومل نلمح هلا  صـورا   أين احل
  .1دانوه بالسجن والقاضي هو اجلاين      يا رب كم يوسف فينا نقي يد    ... 

  

ولألعياد يف سجون االحتالل اإلسرائيلي رتابتها ومرارا، إذ تتواىل لطول مكث السجناء فيها، عيد 
التعبري عنها بصيغة اجلمع، وال أثواب جديدة إال األصفاد، وال أنوار إال وهج كما أحب الشاعر " أعياد"تتبعه

اجلراح، وإال براكني األحزان اليت يفجرها اجلالدون، ويسائل كسابقيه هذا العيد الزائر عن ذلك اليوم الذي 
من غري سالسل يعصف باألعداء ويزلزل بنيام القائم على الفساد مىت هو؟ ومىت يتوشح بالفرحة كاألطفال 

  :وقيود 
  والسجن يرفل واألثواب أصفاد     عيد مير ويتلو  العيد  أعيــاد   
  وفجر احلزن كالربكان جـالد     توهج اجلرح  واشتعلت جوانبه   

  ؟.مىت سيعصف باألعداء  إعداد     يا أيها العيد، يا حبا نواعده   ... 
  شكل واملضمون إفسادوردية ال      مىت نزلزل كاإلعصـار أبنيـة   
  .2بال سالسل يف األنواء تصطاد      ليلبس العيد كاألطفال جتـه   

  

ويشذ عن هؤالء الشاعر اليمين أمحد حممد الشامي، وقد كان واحدا من أحرار اليمن الذين قادوا ثورة 
غرق يف حنينه إىل ، وكتب دستوره خبط يده آنذاك ووقعه علماء اليمن وأحرارها بعد ذلك، إذ ي1948انقالب 

سالف أعياده خارج السجن وكيف كان يقضيها يف جلة اللهوبني األزاهري واحلسان، فيتحسر على تلك األيام 
  احلرة املنطلقة، ويأسف على حاله إذ أصبح يف عداد املفقودين من احلياة، تتباطأ أيامه يف سجن نافع فكأا 

  

  :الشاعر أو خيلدها يف ذاكرته تتقضى مقيدة مثله، زاحفة متشاة فال يعدها 
  فبت أزفـر  يف هم وتسهيـد     أشعلت نار اجلوى يـا ليلة  العيـد   
  شباب روحي  يف حب وتغريد     ذكرت سالف أيامي  الـيت قنصت    
  يف جلة اللهوبني الزهر واخلـود      ذكرت عهدا غمسنا  فيه  أنفسنـا   
  وال صدى سحرها جيزي بترديد       واليوم ال نغمة األفراح  أمسعهــا  
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  بال حساب، ومتضي دون تعديد     يف السجن تزحف أيامي  مكبلة   ... 
  .1...والناس مابني موثوق ومشدود      حيث احلق مضطهد   " نافع"يف سجن

  

ر ويطرق العام اجلديد معقل جنيب الكيالين، ويأتيه على غري عادته خارج السجن، صامتا حممال باألسرا
هذا والشاعر " أي عيد"الغامضة اخلافية البعيدة عن الفهم واإلدراك، ويكرر يف جزء من الزمته العبارة املوجعة 

ال يعيش حلظاته مثلما كان حيياها حرا طليقا، إال أنه يتأسى يف اخلتام ويتجمل بالصرب وينتهي إىل فلسفة 
  :واالعتدال فذاك يوم عيده احلقيقي جديدة تعلمها يف مدرسة السجن، فريى أن من يعش االصطبار 

  

  مفعم بالصمت والسر العتيد      يا رفاقي قد أتى عام جديـد     
  وطوايا سره  اخلايف البعيـد      خفايا صمتــه       يليتين أدر

  وأنـا فيه شقي أم  سعيـد ؟        عندها أعلم مـاذا  خطبـه     
  ا رفاقي أي عيـد ؟لست أدري ي                           

  فشجاها الدمع والدمع هتون      نسمة هبت وطافت بالعيون      
  وأرى األغالل صيغت من ظنون       مهست يب أنت يا ذا  موثق      
  اصطبار واعتدال وفنون       إمنا العيش ثالث  كلــه       

  .2فـاعلم اآلن بـأن اليوم عيـد                          
  

لك يعود عيد الشاعر أمحد جالل بال جديد، بل يعود ليفتح جراحه من جديد، فيدعوه أن يغادر وكذ
  :سريعا ألنه مل يعد ذلك العيد الذي طاملا متناه واشتهته أمانيه الشهيدة، وعاش حلظاته السعيدة 

  

د أمض يا عي/ وخيايل عاد للذكرى وللماضي البعيد / من جديد عدت تنكأ يل جراحي من جديد 
  . 3وأسرع مل تعد يا عيد عيد

  ويعلن يف قصيدة ثانية أن عيده ال يزال ناء بعيدا، وأنه لن يرضى بأي يوم عيدا له إال ذلك اليوم الذي 
  

  :جيد فيه نفسه خارج األسوار وجيد وطنه أيضا خارج السور الكبري
يوم أغدو خارج / ل ناء بعيديوم عيدي مل يز/ فأنا يا عيد من دنيا القيود/ ال تلم يا عيد قليب للجمود

  .4لست أرضى غري ذاك اليوم عيد/ السور الكبري
ويسائل الشاعر حممد فوزي راغب ذلك العيد الذي أطل عليه يف سجنه عما خيبئه له هالله يف غد، 

  يع أمبشر هو باجلديد؟ ويقدم له اعتذارياته إذ متنعه القيود من تقدمي التهاين بالعيد، ويتمىن لذلك الذي يستط
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  " :فال شلت يده"كسر أغالله  وفك قيوده السالمة والعافية 
  

  لك حافال بالنوح  ال التغريد     يا عيد عذرا إن نظمت نشيدي        
  أتراه جاء مبشرا  جبديــد     ماذا خيبئه هاللك يف غـــد        
  ديدفوجدت رسغي حممال حب     ولقد أردت السري فيك مهنئـا    ... 
  .1تفري بقبضتها حديد قيودي     قد طال يب األسر، فال شلت يد   ... 

  

ويدعوا الشاعر حممد الفاتح رفاقه إىل التجرد من أثواب اليأس واستقبال كل ما تأيت به األيام بقلب 
  :مفعم باإلميان والتوجه إىل الرمحن يوم العيد وهجران عامل اآلثام السابق 

  

  تبـك  جترد عن ثياب اليأس يا صاح وال
  وصافح كل ما تأيت به األيام من شــوك
  بقلب ملؤه اإلميان كي تنجو من  الشـرك

  فال أنت الذي تقضي ولكن صاحب  الفلك
  ووجه قلبك الباكي إىل الرمحن  يف العيد... 

  وهاجر من دىن اآلثام من أيامك  الســود
  . 2ترى الدنيا كوجه احلسن فوق فؤاد مولـود

  

قطع الشعري وما سبقه من شواهد شعرية هلؤالء الشعراء املغمورين الذين نشروا ونستشف من هذا امل
نتاجهم يف جملة السجون املصرية أم مل يكونوا من سجناء الرأي أو اجلرائم السياسية اليت كانت القاسم 

وتصرحيا  املشترك بني أغلب شعراء دراستنا وإمنا دخلوه جلنايات أخرى أشارت إليها أشعارهم تلميحا حينا
، ذلك أن غريهم من الشعراء الذين محلوا ألوية النضال "هاجر من دىن اآلثام من أيامك السود"آخر مثل قوله

السياسي مل يكونوا جيرؤون على تقدمي نتاجهم الشعري إىل إدارة السجون، فهم يعلمون مدى رقابتها الصارمة 
  .راء عرب قنوام اخلاصة بعيدا عن أعني النظامبل رأيناهم يهربونه بطرقهم املعروفة ويوصلونه إىل الق

واحلقيقة أن العيد مل يكن مناسبة للفرح عند شعراء احلبسيات وإمنا كان فرصة للتذكري مبعاناة الشعوب 
وآالمها والدعوة إىل خالصها من براثن الظلم والعدوان وحتريرها من سجوا الكبرية لتذوق طعم العيد 

  .احلقيقي
العراقي حممد جة األثري من معتقله بالعمارة إىل شرحية مهضومة يف جمتمعه املكبل هي  ويلتفت الشاعر

شرحية األعرابيات العامالت يف احلقول وقد رآهن رأي العني يكابدن الشقاء باليات األمسال شعث الشعور، 
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يؤذن بصبح مىت "حافيات األقدام، فأرسل زفرات واحتجاجات واستفسارات متواصلة على لسان إحداهن 
  .1ولكنها صرخات تالشت من غري جواب" جديد

  

ويعيش الشاعر الفلسطيين فايز أبو مشالة أجواء من الفرح يف إحدى صباحات شعبه املشهودة، فيشارك 
أبناء شعبه فرحة  الدخول املدرسي وبداية العام الدراسي اجلديد، ويهدي لألطفال حتياته وهم ينثرون على 

وحيرك فيه تذكر ذلك املشهد أو رمبا مرآه من إحدى منافذ السجن، أو مساع حركته الوطن أزهار األمل، 
وصخبه حنينا إىل معايشته ومشاركة أولئك الذاهبني لصنع املصري، الغادين إىل ساحة املعركة، معركة أطفال 

  :احلجارة البواسل 
  

مجع الزمان على / لغار الذي لكم رموش الفجر إكليل من ا/ ولكم صباح اخلري يا أطفال حاضرنا الفيت 
/ وما لنا إال الطموح كنخلة تصبوا لئال تنحين/ وكرم هذا الفصل مسروج على ظهر الطموح / جبينكم البهي 

مع الغادين ساح / مع الغادين هذا اليوم صوب املدرسه / لو كنت بينكم صغري / ...يا أيها احلب الكبري 
  .2املسري تلرمست قليب أجنما ترنو اندفاعا/ ري لو كنت مثلكم أط/ أين احلجر؟ / املعركه 

  

يتغىن على لساا " بنت اجلزائر"نشيد ) 1956أوت ( 83كما يرسل مفدي زكريا من الزنزانة رقم  
،    3بانتمائها للجزائر والعرب، وباستجابتها لنداء الواجب الوطين وخوضها غمار النضال إىل جانب إخواا

الالئي اضطرن صيحات احلهاد ودماء الضحايا األبرياء إىل خلع أثواب " لثائراتنشيد ا"و يسجل أمحد عروة 
، ويتلقى الشاعر كمال ناصر وهو قابع يف 4اخلوف والتقدم إىل ساحات احلرب واملسامهة يف حترير البالد

بقصيدته  فيجيبها" املغرد السجني"فدوى طوقا هي قصيدا إىل "أعماق سجنه رسالة شعرية من رفيقة الكلمة 
اليت أبت إال إثباا يف ديواا، يعدها فيها بعد حديث الذكريات واملاضي اهلينء أن يكون حرا " من األعماق"

ظفر رهيب  –وإن ظل خامدا  –كما أرادته، وأن يكون لشعبه أىن طلبه أتاه ، ويبشرها بانتفاضته اآلتية فله 
  :وناب قادرين على الثأر واجتثاث الذئاب من األرض  

  وشاءت يل احلادثات الصعاب     أنا مثلما شئتين أن  أكــون    
  ويل موطىء خالد يف السحاب     كبري على الذل ال أرتضيــه    
  لتكرب فيه األماين  العــذاب     أريد احلياة لشعيب اجلــريح     
  وللشعب ظفر رهيب ونـاب     غدا ينفض الشعب  أوهـامه     

  ويف درا موطىء  للذئـاب     تنـــام      ماليينه أقسمت ال
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  وحتصي الثواين ليوم احلساب     حتن إىل الثأر عرب العــذاب     
  .1أطلت له من حنـايا التراب     إذا هتف الشعب يوما بروحي     

  

 ويف هذا العصر الذي تعالت فيه املنظمات الدولية املطالبة حبقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعية
وتكاثرت فيه املنظمات واالحتادات العمالية املطالبة بإنصاف هذه الفئة وحتسني ظروف عملها ومعيشتها، اتفق 
عدد من شعراء احلبسيات على نسيان واقعهم والتطلع إىل معاناا، والتغين بنضاهلا يف ميادين بناء األوطان حينا 

، وهلا 2"العمال"و" العامل اجلزائري"سحنون نشيد  وبناء صروح احلرية آخر، فعلى لساا نظم الشاعر أمحد
، وعلى 4"مناظر العمل"، مث صور معجزات عطائها يف قصيدة ثانية هي 3"نشيد العمال"وضع أمحد عروة 

، وهم الذين جيعلهم توفيق زياد 5"النشيد الرمسي لالحتاد العام للشغالني اجلزائريني" لساا نظم مفدي زكريا 
  .6الطويلة، اليت تضم كل قبضة مهزوزة يف أوجه األنذاليف قائمة أحبابه 

أما الربدوين الثائر الغاضب دائما فينفتح على شعبه بطريقته اخلاصة، وحيمله مسؤولية ما آل إليه اإلمام 
من جترب وطغيان، ألنه هو الذي دلَّلَه صبيا وأجلسه كرسي العرش غالما، ويدعوه إىل النهوض وترك الوهن 

  :م أبراج الظلم اليت شيدها على مر السنني  والضعف وهد
  

  اـاحترام حنن أرضعناه يف املهد      ا    ــاعذر الظلم ومحلنا املالم
  اه إىل العرش غالمــاـومحلن      ا    ــحنن دللناه طفال يف الصب
  ا  ومحامــاـسجون  فجنيناه       ا    ــوغرسنا عمره يف دمنـ

  اومل الشعب الذي أعطى الزمام      ا    وــتلـم قادتنا إن ظلمال 
  ىـامبعضنا يعمى وبعض  يتع       !   ا؟ــآه منـا آه  ما  أجهلن

  "احيفظ اهللا اإلمامــ"وننادي        نأكل اجلوع ونستسقي الظما    
  حتتسي من جرحك القاين مداما      يا زفري  الشعب حـرق دولة    
  هدم مـا شيدته أدىن مرامــا     أنت بـانيها  فجرب  هدمها    
  .7ضعفنا صـورها موتــا زؤاما     ال تقل فيها قوى املوت وقـل   

  

  وهلذه الثورة املنشودة وقصص التمرد الشعيب ينتفض الشاعر توفيق زياد يف سجن ألدامون ورفاقه، 
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  شامخ رافض االحنناء ويهللون كلما جاءم أخبار عن مترد أي شعب ينشد احلرية، عن قصة أي شعب متوثب 
  : للظلمة، وجيعلون من تلك البطوالت الشعبية إحدى حماور مسامرام السجنية الكثرية

ولل عند مترد / نتوعد عند حكاية سلب / ... ملا كنا يف أحشاء الظلمة نسمر / إين أتذكر... أتذكر 
/ عن عزم يتوثب/ ... امة للظالمعن شعبٍ مل حين اهل/ وحندث عن صلف األقزام /* * * / يتحرر .../ شعب

  .1عن يوم يشب فيه ويكرب/ ... عن أمل يف عينيه يتنمر / يف وجه الشعب األمسر 
  :ويعلن الشاعر عن حبه لكل شرائح شعبه الذي أرهقه االحتالل باجلوع والتشرد واحلرمان

  يا إخويت العمال/ .... ل أن يقبل النعا/ يا شعيب الذي يريده الطغاة / يا أميت اليت يف عنقها األغالل 
  .2أحب شعيب الذي أرهقه التجوال/ ... أحبكم مجيعكم 

وخيتم مسره السجين بوعود يصر على تكرارها وتوكيدها يقدمها هلذا الشعب األغلى من روحه عنده، 
  :إنه باق ومن معه على العهد، باقون على العهد حىت التحرير واستعادة الوطن املستلب 

  مل نرض عذاب / إنا باقون على العهد / يا أغلى من روحي عندي / ا عود الند ي.../ يا شعيب 
ونعيد إليه احلق / إال لنفك وثاق القمر املصلوب / ونقاسي اجلوع وحرمانه / وقيود الظلم وقضبانه / الزنزانه 
  .3املسلوب

لك البالد اجلميلة اليت حيثه فيها على التمرد لتحرير ت" بتحية"وإىل هذا الشعب الصامد املكافح يتوجه 
يغرق يف وصف مفاتنها إلغرائهم بالظفر ا بدل العدو اجلامث على صدرها السالب خرياا الوفرية وبيادر تربها 

  :الضائعة وجداوهلا الفضية املنسابة 
  /ب يف انطالقها بعصبة / ... توثبت حروفها غزيرة / لشعبنا املكافح املوحد / حتية اإلباء والتمرد 

  / من الطغاة ساليب غاللنا / من مسخه املشرد املستعبد / متردي على الظالم واسخري / متردي .. متردي: أبية  
  

ذراع / وكل جدول ا كأنه / يضوع يف نسيمها شذا الغد / مجيلة ... بالدنا مجيلة / بيادرا بتربها املبدد 
  .4ساا الصدي تذيبها على ل/ وغنوة من احلنان و الرضى / طفلة مفضض ندي 

ومن أجل بقاء هذا الشعب احلبيب، من أجل سالمته، من أجل راحة هذا الشعب صانع اللهب، يقدم 
البيايت تضحياته اجلسام، ويفقد يف سبيله كل ما ميلك، وينتهي إىل قمة التضحيات فريتضي اعتالء الصليب 

  :من غشاوة أو نعاس  ليوقظ شعبه السجني من سباته ويذود عن عيونه ما تراكم عرب الزمن
يا صانع / يأكل حلمي قاطعوا الطريق واملسوخ والضباع / أنا هنا وحدي، وحدي على الصليب 

ظلي / ويرجم الكبار/ يسيطر على بستاين الصغار / أنا هنا، وحدي على الصليب / اللهيب يا شعيب احلبيب 
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.../ يا رافع اجلبني/ يا شعيب السجني  /عن وجهك احلزين / ليمسح اهلموم / الذي يبسط كفيه على النجوم 
  .1يا صانع اللهيب يا شعيب احلبيب/ عن عينك املتعبه / أنا هنا وحدي أذود النعاس 

وباسم الشعراء محلة املصابيح ومشاعل اهلداية يغين الشاعر العراقي حممد مجيل شلش لشعبه احلامل بذور 
لفا من األعوام العجاف، املبتلي بالعذاب املستمر، الرافع الثورة رغم جدب الظروف اليت استثقل أمدها فرآها أ

للقمة صخرة سيزيف العنيدة، ويغين لشعبه الكادح املرسي لبنات السالم، املداوي اجلراح املسامح مرارا 
  :ومرارا، يغين يف أعماق سجنه لشعبه املقهور ظاهرا، القاهر بصربه وإرادته الفوالذية أعداءه

أيها الشعب الذي / ... بامسكم غنيت يف أعماق سجين/ غنيت يف ليل التتار/ بامسكم يا إخويت.... 
أيها الصامد كالبحر بوجه / سيزيف الدماء الراعفه/ أيها الشعب الذي يرفع للقمة/ حيمل من ألف عجاف

  2...وتعفو... وكم تعفو.../ كم تداوي اجلرح باجلرح/ آه كم تكدح للحب، وتبين للسالم/ العاصفة
آمن ذا الشعب الصامد صانع التاريخ، وظل يغنيه من أعماق السجن، ويعمر قلبه حبب املاليني وألنه 

يف ليايل عذابه الطويلة، وألنه ترقب الفجر وغىن يئه، فإن أحفاد التتار وصناع املآسي اغتالوا أفراحه وأفراح 
  :شعبه الذي يستلهم من قصص صموده الزاد لشعره

مل يزل / ألحبائي أغين.../ للماليني اليت تصنع تارخيي/ ويف أعماق سجين/  مل أزل يف ليل هوالكو
.../ ... حسب إمياين: / للماليني أغين /  وأنا يف ليل سجين/ ... شعيب الصامد يف ليل الرفاق،/  ينبوع فين

يغتالون أفراح و.../ يصنعون اليوم مأسايت/ أحفاد التتار".../ دميتروف"و" / لينني"عشاق  -إم ... / وحسيب
  .3وآمنت بشعيب..../ أنين غنيت للفجر/ وذنيب ... ويغنون على أشالء أحبايب/ النهار

وإن تفاعل هؤالء الشعراء مع شعوم وتوحدوا بآالمها وتطلعوا إىل آماهلا وتفاءلوا بنصرها، وإن 
الثورة على سارقي أمنها شاركوها مآسيها وأفراحها بل ودعوها يف كثري من األحيان إىل رفض واقعها املر و

ورفاهها، فإننا جند الشاعر املصري عبد الرمحن الشرقاوي يف حلظة من حلظات الضعف واليأس يشذ عن 
القاعدة وخيالف كل هؤالء الشعراء الذين رفعوا التحدي شعارا ويستسلم إلرادة سجانيه فينصح الشعب 

ي الشعوب باصطناع الصرب وكظم اآلالم، املصري نصائح نستشف من ورائها سخرية الذعة من صناع مآس
ويقنعه بالرضا حبال الفقر واجلوع وكل ما آل إليه على أيدي الطغاة املستبدين، ويبلغ به املدى أن ينصحه 

كما أحب تسميته وكرر املقطع نفسه يف موضعني، " نظام احلكم"بإمساك زفراته إن استطاع وإال فسيودي ا 
أمل يف غد الوحدة واألخوة القريب،  بصيصيه الشاعر ولكن مع هذا هناك وسيلقى املصري نفسه الذي لق

  :حيث ستبين سواعد األحرار من تراكمات الظلم واحلرمان عاملا حرا 
  

  أال تصطنع الصبـــرا ... أخي يا أيها العاين 
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  !فقد يودي نظام احلكم من زفرتك احلـــرى
  فال تشكوا اضطراب األمر يف حريتك الكبـرى

  وال تستبشع الفقـرا... صرخ من اجلوع وال ت
  !!وال تغضب على الدنيا فإن اخلري يف األخرى ... 
  تعلم أيها املسكني أن تصطنع  الصبـــرا.. 

  !دي نظام احلكم من زفرتك احلــرى وفقد ي
  لقد قلنا كما قلت فذقنا  السجن  ألـــوانا
  غدا يا أيها امللتاع حييا  الناس  إخــــوانا

  شد بنا الطغيان  واستعمه واستشـرىوإن ... 
  فلم يترك من األحـرار يف اخلـارج  إنسانـا
  فإنا من جوى احلرمان  نبين عــاملا حــرا

  1...!جـــديرا بضحــــايــانــا
  

  : إىل القضايا العربية واإلسالمية هاوزـجت  -
وم املواطن العريب وعلى هذا وقد جتاوز شعراء احلبسيات اهلموم الداخلية لشعبهم وانفتحوا على مه

مشاكل اإلنسان يف كل أحناء العامل فلم تكن اجلدران العالية والزنزانات الفردية واحلراس اليقظون لتمنع تواصل 
السجني بالعامل اخلارجي  مثلما مل متنعه من مشاركة شعوبه وأوطانه، ومل تستطع كل تلك القوى اندة لقمعه 

أحداث فقد كانت هلم شبكات تواصل وإعالم خاصة، منها تلك اليت  عزله عما يدور خارج السجن من
كانت تتم حتت أعني السجانني وإدارة السجون بتوفري االت واجلرائد ومنها اخلفية اليت كانت تتسرب إليهم 
عرب قنوات كثرية ال يعرفها غريهم، وألن العامل العريب كان يعرف غليانا شديدا وحركات ثورية وانتفاضات 
فقد انفتح هؤالء الشعراء على كل ما كانت متوج به الساحة العربية الكربى من أحداث، فإذا كانت 
أجسادهم حبيسة هناك خلف القضبان، فإن أرواحهم كانت حرة حملقة جوالة، تنتقل من قطر إىل قطر دون 

وج، فهذا حواجز أو حدود جغرافية ودون حاجة إىل جوازات سفر أو شهادات عبور وتصرحيات باخلر
األوطان العربية فيسافر تارة إىل بالد " النظارة"سليمان العيسى جيوب بأحالمه وهو ملقى على خشب سجن 

  :الرافدين وحيط حينا آخر باجلزائر، ويعود مرة أخرى إىل دمشق وإىل سجنه من جديد وواقعه املرير 
  

  حلدثتك حديث شاعر    لو تنطق اجلدر  الثخـان    
  يف عباب احللم  سادر     النظارة    ملقى على خشب 
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  .1يف الرافدين ويف اجلزائر    هو يف دمشق  وتــارة    
  

وقد تواصل هؤالء الشعراء بكل تلك الثورات واحلركات، وتفاعلوا معها وشاركوا الشعوب العربية 
جوا الطغاة من قادا، انكساراا وانتصاراا، وحيوا قادة ثوراا وأبطاهلا املظفرين، ورثوا شهداءها، وه

وفضحوا أساليب بطشهم وكشفوا خباياهم للشعوب، وتتبعوا أدق التفاصيل عرب أجهزة اإلعالم املتاحة آنذاك 
للسجناء أحيانا كاألخبار اليت كانت تنعش الصايف النجفي بصوت زميله يونس حبري وهو يقرأ عليهم من 

  :ني العرب املتلهفني ألنباء االنتصار أو اخلالص من داخل سجنه ما ينعش آمال القومي" إذاعة برلني"
  

  . 2"البحري"من البحر يأتينا اخلالص أو  ∴وأشرفت من سجين على البحر قائال  
  

وسعي بعض القادة إىل توحيد األقطار العربية يف إطار هذا  بروز القومية العربيةومما مييز هذه املرحلة 
ة اليت كانت تطمح حتت احلماس اجلماهريي إىل ضم أقطار عربية أخرى االنتماء، مثل اجلمهورية العربية املتحد

. كثرية، ولكن الواقع العريب املتردي واخلالفات العميقة واخلصوصيات الداخلية لكل بلد حالت دون هذا احللم
ودعوا وذا االنتماء العريب تغىن كثري من شعراء احلبسيات وأطلوا من قعر السجن على اهلم العريب املشترك 

  :العرب للنهوض والدفاع عن األوطان وافتكاك االستقالل، يقول الشاعر مصطفى الغالييين 
  نسعى إىل اد سعيا  غري متهـم    ما ذنبنا غري أنا معشر عـــرب   
  ال يوقظ الدهر منهم خامد اهلمم     مايل أرى العرب واألرزاء تعصبهم   
  يا لإلباء ويا للصارم  احلــذم     هب الغزاة إليهم يف  مضاجعهـم   
  .3فيها فأنتم محاة اد من قــدم     هبوا لكسر قيود طال  حمبسكـم   

ويصر مجيل شلش على إهداء أغانيه للعرب والعروبة املطلقة أحيانا دون حتديد فهي يف إفريقيا وآسيا، 
لبالد العربية، ويغين للماليني اليت تقرع أبواب واحملددة أحيانا أخرى ببلدان معينة، فهو يغين للماليني األبية يف ا

لتحيا "، ويهتف حبياة العروبة الظافرة وبزوغ فجرها ودوام جمدها 4وآسيا السالم االنجوم واليت تصنع يف إفريقي
، وإن بقي الشاعر وراء قضبان احلديد 6"اد للعروبة الظافرة السمحاء"، 5"العروبة، حبا وخريا، وفجر انطالق

حمترقا، فإن هذا ال مينعه من الغناء للنضال ولذلك الفجر اجلديد، فجر العروبة املنتفضة املكتسحة الكوابح  ظامئا
  : والسدود

  لفجر العروبة / لفجرنا الزاهي اجلديد / ظمآن، حمترقا أغين للنضال / أنا ال أزال، وراء قضبان احلديد 
  

                                                
  .1/230 –األعمال الشعرية  –سليمان العيسى  -  1
  .39 –حصاد السجن  –أمحد الصايف النجفي  -  2
  .117  - ت .د –لبنان  –دار اجليل  –تاريخ الشعر العريب احلديث  –أمحد قبش  -  3
 .36   –حلرية احلب وا –حممد مجيل شلش  -  4
 .81  - املصدر نفسه  -  5
  .185  - املصدر نفسه  -  6



 -

  .1وهي تكتسح السدود
ه لو أن بأعماقه بركانا يتفجر يف وجه األعداء أو نارا خالدة يف قلبه أو ويتمىن يف مناجاة محيمية لشعب

كربيتا حمرقا على شفتيه أو زلزاال قاصفًا حيرك مجاهري الفداء العربية، لو أنه يستطيع جتميع كل اآلالم العربية يف 
تاح احلدود قلب رصاصة، أو يكون هو نفسه رصاصة تتفجر وتفجره، وتقذف محمه بطوالت عربية سخية جت

  :العربية
آه يا شعيب لو كنت على ثغرك / ويف قلبك نارا أبديه .../ لو كنت بأعماقك بركانا/ آه يا شعيب 

يف مجاهري الفداء / لو كنت بوديانك زلزاال يهز األرحييه / آه يا شعيب/ ويف عينيك أحالما شقيه / كربيتا
/ رصاصه لتفجرت وفجرتك من أجل القضيه آه لو كنت / آه لو مجعت آالمك يف قلب رصاصه/ العربيه

  .2جتتاح النجوم العربية/ وانطالقات تسد الشمس بالرايات / لقذفت احلمم الظمأى بطوالت سخيه 
ومهما سجن الشاعر أو عذب فسيظل وفيا هلذا االنتماء االختياري، ولن يبيع عروبتة بكنوز األرض 

  :كلها 
  .3"ولن أكون اخلادم املطيع./ عروبيت/ بيعبكنوز األرض ال أ.../ ألنين يا أصدقائي"

وقد عانت اجلزائر من أجل هذا االنتماء الكثري وتعرضت حملاوالت طمس بشعة من قبل أطول استعمار 
وأبشعه، ومن عمليات حمو ملقومات الشخصية اجلزائرية ذات االنتماء العريب اإلسالمي، وسن املستعمر من 

زائري يف اتمع الفرنسي، مثل قانون اإلدماج والتجنس وغريها من القوانني اليت تعمل على إذابة اجل
العروبة، واإلسالم، وحارب التعليم العريب : املصطلحات األخرى اليت دف أساسا إىل حمو املقومني األساسيني

 اإلسالمي وحاصر خرجييه وضيق عليهم أبواب الرزق مما دفع ببعض األسر إىل إرسال أبنائها إىل املدارس
الفرنسية اليت تعمل أساسا على خلق جيل أقل ما يتعلمه يف مدارسها أن اجلزائر قطعة فرنسية، ولكن على 
الرغم من قرن وربع من عمليات املسخ وحماوالت سلخ اجلزائر عن األمة العربية ظلت اجلزائر عربية إسالمية 

مغربا تؤازر هذا الشعب وحتتوي ثورته وظل البيان العريب يدوي يف فضاءاا، وظلت األمة العربية مشرقا و
وثواره ومتده بالسند املادي واملعنوي إىل أن افتك حريته، وقد تغىن مفدى زكريا ذا االنتماء وذلك الرحم 
  الواصل أبناءه باألمة، ورجا أمة العرب الكرام مواصلة مؤازرا ونصرها ومرافعتها عن القضية اجلزائرية 

  :العادلة 
  .4ورافع عن قضيتنا مهابا        را    ــدم نصي وللشرق املؤزر

  

  وأشاد بكرمها ومسارعتها للنصرة كلما صاح صائح، وإىل كل أولئك الكرام يهدي الشاعر حتيته، 
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رسالة صاغها الشهداء وأسرى ا خياله انح إىل محى األمة، وحلنها وقع السالسل سالما يهديه فقط إىل أمم 
سالم "ها، وكأننا به استحضر البيان النبوي يف بعض مراسالته الشريفة وصياغتها املميزة السالم، وال سالم لغري

  :،  بتخصيصه وحده بالسالم دون غريه "على من اتبع اهلدى
  

  لك يف اجلزائر، حرمة وذمــام     يا أمة العرب الكرام ،  كـرامة      
  ها األرحـامرحم تشابك، عند      يف كل أرض للعروبة عندنــا      
  لبته مصر، وأدركته شـــآم       إن صاح يف أرض اجلزائر صائح      
  ضرام) حرب اخلالص(يذكيه يف       يف املغرب العريب، عرق نـابض     

  محـام) مقصوص اجلناح(أيطري       استقاللنـا       عز العروبة يف محى 
  دب الرفيع نظــاميف دولة األ      يسمو بــه        هذي حتية شاعر

  .1وعليك يا أمم السالم ســالم       فعليك يا أرض الكرام حتيــة     
  

ويروي مفدي زكريا قصة صمود هذا الشعب وإصراره على انتمائه، ويؤكد تلك العرى الوثيقة 
قفة مطولة والوشائج القوية اليت تربطه بأمة الضاد، وقد زادت اجلراح املشتركة روابطها قوة ومتانة، ليقف و

صوت "عند اجلمهورية املصرية اليت هرب إليها قصيدته املهنئة بالذكرى الرابعة للثورة واليت جلجلت ا إذاعة 
  :يف فضاءات مصر احلرة " العرب

  

  لعــايبه أن ـل  فأبت عروبته      واستدرجوه فدبروا إدماجه   ... 
  يتزعزعا   أن  )انـاإلمي(فأىب مع         وعن العقيدة، زوروا  حتريفـه  
  تتقطعـا  رب أنـبالع أسبابه،        وتعمدوا قطع الطريق، فلم ترد   

  دوح وتفرعــا فـأورق  أمل،     نسب، بدنيا العرب زكى غرسه    
  آسى الشـآم جراحه، وتوجعـا     إما تنهد  باجلزائر  موجـع    ... 

  رض  العراق املضجعاوأقض يف  أ     واهتز يف أرض الكنانة  خـافق    
  لـم تثنـه أرزاؤه  أن يفزعــا     وارتج يف اخلضراء، شعب ماجد   
  لبنان، واستعدى  جديس وتبعـا       وهوت مراكش حوله،  وتأملت   
  وهن الزمان حياهلا  وتضعضعـا       تلك العروبة إن  تثر  أعصـاا  
  .2د يف هواها املرتعـاواجلرح، وح       الضاد يف األجيال خلد جمدهـا  

  

ومن الثورات العربية اليت هللت هلا اجلماهري العربية واستبشرت ا وتفاءل ا الشعراء من خلف قضبان 
  املستسلمة اليائسة،  تفجر طاقام اخلاملة و ،  شعوم  يف  احلديد وباركوها آملني أن حترك كوامن الثورة
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اليت قضت على النظام امللكي وكل ما حيمله من رموز  )1952يوليو  23ثورة ( الثورة املصرية 
" اللواء حممد جنيب"االستعباد، وجاءت بشعارات جديدة هتفت هلا الشعوب طويال ولصانعها األول وقائدها 

تيمنا أن ترتاح عن بلدام ظلمات االستبداد، ومل يبلغ من التهليل  هلذه الثورة املظفرة ما بلغه شعراء اليمن 
، فقد اعتربوها ثورة العرب ككل ورأوا فيها 1الراسفون يف األغالل والقيود... يف سجون حجة ونافع القابعون

منفذا وخملصا لليمن كلها، وكأم كانوا ينظرون من وراء الغيب، فلم ميض على ميالدها عقد من الزمن حىت 
واحلفاظ على مجهورية اليمن   )1962سبتمرب  26يف ( هبت مصر بكل ثقلها إىل نصرة أحرار اليمن الثائرين 

، ومل ينس شعراء سجون حجة وهم يقدمون انيهم احلارة للشعب املصري، لقادته، للنيل، أن يعرجوا 2الفتية
على بلدهم السجني املصفد، طالبني له النصرة من هذه الثورة املظفرة، فهنالك وشائج متينة تربط الشعوب 

  :ن باعدت بينها احلواجز اجلغرافية الزائفة، إنه رحم الدين والعروبة العربية وتوحدها، وتقرا من بعض، وإ
  إيه يا ثورة أطلت على الدنيـــا        وكانت  أشعة  ووقــــودا
  أرسلي من هليبك احلر لفحـــا         حنو شعب قد عاف عيشا زهيدا 
  وابعثيه على الطغــاة شواظــا        جاحما خينق الرىب  والصعيــدا

  يقطع اجلمر موثقا مصفــودا     هـا هنا  ثورة تئــن وشعـب     
  ...تبتز  حقها  احـــودا    "     تنينها اجلبــار"وثبت أمس حنو 

  تفانت وأوشكت أن تبيــدا     أنقذوا أمة قد تالشت وأرواحا     ... 
  .3داـــويدين ما كان منا بعي    رحم الدين والعروبة يؤوينـــا     

  

  أحكاما نفيسة مفادها أن احلاكم إذا طغى لن " مصرع الطغيان"قصيدته " حممد صربة"ويضمن الشاعر 
  

  :حياكمه إال عزم الشعوب وإقدامها، وأن الشعوب إذا أرادت فلن يوقف زحفها طاغ 
  فليس سوى العزم اجلريء حياكمه      إذا زاغ رب التاج يف حكم شعبه    

  فأي قوى يوم النضال تقاومــه     حقـه      إذا ما أراد الشعب إدراك
  .4له فليغامر فالنجاح مالزمـــه      ومن جيعل اإلخالص للحق  غاية    

  

أن تعم البالد كلها " منحة اإلله وسطوته احلارسة األفكار"ويناجي الشاعر أمحد املروين هذه الثورة 
  به اخلوار لتبعث يف دمه روحا جديدا قويا يعصف سأهلا مىت تزور شعيوتسكن أشعتها كل الضمائر واملهج، و
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  .1بعرش يسمي نفسه هامشيا يشيد حلمه على األوهام واخلرافات واألهواء
  

أما الشاعر أمحد بن حممد  بن عبد اهللا الوزير فيقدم قصيدته حتية إىل اللواء حممد جنيب البطل احلكيم 
مان، وخيتمها بنداء إىل اليمن اخلضراء ودعوا إىل الذي سطر ملصر ج خالصها وقادها حبكمته إىل بر األ

الثورة على درب صناع الدستور، فقد وضعوا هلا األساس وما على الشباب إال مواصلة الدرب وتطهري اليمن 
وكذلك حييـي الشاعر عبد الصمد عبد الوزير اللواء حممد جنيب وثورته ايدة ويشكو من . 2من قتلة بنيه

الواقع حتت قبضة اجلناة على الدستور، ويدعوا الشباب إىل النهوض فهم أبطال هذا الشعب   حال وطنه املظلم
  :املقهور وهم محلة ألوية حريته 

  
  

  متال الفضاء انيا  بسـرور      يا شرق صفق للنجيب حتيــة    
  وأباد عرشا كان للمغـرور     فهو الذي خلع املليك بقــوة    

  ومحاسة من عزمه املشهـور     شجاعة     وهو الذي مأل القلوب 
  دي من األرواح فيض عبري     يا شعب مصر حتية  فيــاحة     

  من نور أفكار وعدل أميـر      ظالما خـاليا      مايل أرى وطين 
  يف قبضة اجلاين على الدستور     وشعاره وحقـــوقه      آراؤه 

  .3أبطال شعب جائع مقهـور      أين التقدم يا شباب فأنتــم     
  

ويتحول مجال عبد الناصر بعيد انتصار الثورة وتنحية حممد جنيب إىل رمز بطويل شغل الشرق وهتفت 
الشعوب العربية بامسه وباسم الشعارات الثورية اليت رفعها واإلصالحات االجتماعية واالقتصادية اليت دعا 

هلا من أيادي االستعمار والفقر والظلم، وظلت تلهج بامسه حينا إليها، ورأت فيه رمز املوحد للعروبة واملخلص 
الشعب العراقي . من الدهر حىت وقعت فاجعة اهلزمية وصدمتها العنيفة، ومن الذين تفاءلوا به واختذوه رمزا

مثلما تكلم على لسانه الشاعر عبد الوهاب البيايت ورأى فيه صانع السالم واألبطال وباعث النور يف مساء 
  :عروبة املظلمة ورجاء الشعوب العربية ال

  

مسعت / ... والليل والسجون / يف وطن املشانق السوداء / يف العراق / بامسك يف قريتنا النائية اخلضراء 
وواهب العروبة / يا مجال / يا صانع السالم والرجال / ... مسعتهم بامسك يلهجون / أبناء أخي القتيل 

  .4وفجرنا املعذب الوليد/ عاملنا اجلديد / حياتنا اجلرداء، يا رجاء / راء ومرتل األمطار يف صح/ الضياء
  

  على مصر ) الفرنسي، الربيطاين، الصهيوين(وللشاعر أمحد املروين قصيدة نظمها إبان العدوان الثالثي 
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، كما 2نتهتتقد محاسة واندفاعا  ومؤازرة للشعب املصري يف حم. 1، بعيد اجلالء وتأميم قناة السويس1956عام 
يطلق معني بسيسو صيحته من أعماق السجون املصرية خماطبا أساطيل األعداء الراسية على كل الشواطئ 

وعن كل " فارفعوا األيدي عن أرض القناة"املفجرة أجساد األبرياء بشظايا قنابلها املتطايرة بعبارة حازمة 
رب العصور قد اندثر، إنه عصر جديد أعلن ميالده املوانئ ألن زمن القرصنة البحرية قد وىل، وعصر السفاحني ع

الفيتنامية اليت هزمت فرنسا " دين بني فو"على أنقاض الثورات املظفرة، الداحرة لقوى الظلم كمعركة
املتغطرسة شر هزمية، وغريت وجه التاريخ، وعصر التكتالت اجلديدة ملقاومة االستعمار ومساندة الشعوب 

صري كمنظمة دول عدم االحنياز وغريها من املنظمات اإلفريقية واآلسيوية اإلفريقية يف حق تقرير امل
  :واألفروآسيوية والعربية واإلسالمية 

/ وهجا يلمح يف موج ورمل اسكندريه / بدماء الشهداء األبرياْء / األساطيل وما زالت شظايا القنبلة 
فارفعوا / مبراسيها على أرض القناه / وهجا يصرخ لن تلقي األيادي اهلمجيه / وعلى أمواج بريوت الضحيه 

ليس هذا عصر / واأليادي العفنه / مل تعد أمواجها للقرصنه/ فبحار العامل املصطخبه / األيدي عن أرض القناه
عصر إنسان جديد ولدته فوق / إنه عصر جديد / ...   مندريسليس هذا عصر نوري / ... توفيق اجلبان 

عصر غابات املاليو / عصر أطفال اجلزائر .../ اندونج وأعراس األملعصر ب" / ... دين بني فو"أطالل 
  .3وبأنوار اخلالص/ وبومضات الرصاص / الالمعة

  

، بندقية البنادق وخندق "بور سعيد"ويتغىن مرة أخرى باملدينة امللوحة بزهرة االنتصار على املدى 
يدان تقاتل، فلها شعوب أسرجت إليها البحار اخلنادق، ومصر انحة كلها، ويطمئنها أا ليست وحدها يف امل

والسحب للقتال معها، من أجل إنقاذ مدينة الشاعر، عروس شعبه من فيالق احلية الرقطاء والغربان واهلنود 
  .4هوكل الطامعني يف جعلها حانة وخمدعا وقنطر

  

تأميم ويدعوه إىل ومن قعر بربروس يكتب مفدي زكريا رسالة إىل مجال عبد الناصر يؤيد فيها مسعى ال
مواصلة النضال ومحاية مصر من هذا الضيف الثقيل النهم وقد عثر احلراس أثناء عملية التفتيش على مسودة 
القصيدة فمزقوها ودفع الشاعر مثنها غاليا، عشرون يوما يف زنزانة العذاب، جيلد بالسياط صباح مساء، 

  .5ويعذب باألشغال الشاقة والتجويع
  

لعروبة تعين له  الشيء الكثري، تعين له الوحدة العميقة هوى ومصائر،  يرى الوطن الواحد أما الربدوين فا
يف اآلخر واملدينة يف األخرى، صنعاء يف دمشق، ومصر وسوريا علما يف مأرب، وقبابا يف صنعاء، وأهل دمشق 
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سأهلم العون والنصرة لليمن والكنانة والعراق ومكة ولبنان هم أهله وبنو أبيه الذين يبثهم أفراحه وأحزانه وي
  :املباح الدماء 

  ورحاب موطنها الكبري رحـايب       دعين أغرد فالعروبة روضيت     ... 
  مسرحي وشعايب" مكة"وشعاب       فدمشق بستاين  ومصر جداويل     
  ودجلة والفرات شرايب" بردى"       ومساء لبنان مسائي  ومـوردي      

  أهلي وأصحاب العراق صحايب       أهلها      ..  .دياري" عمان"وديار
  أعصام ويضج يف أعصــايب       بل إخويت ودم الرشيد يفور يف      
  عيدي، وشكوى إخويت أوصايب       وطن العروبة موطين  أعيـاده      
  ننفض غبار الذل واألتعــاب        يا ابن العروبة شد يف كفي يدا     

  .1ودم مباح واحتشاد ذئــاب        صيب مقــابر     فهنا اليمن اخل
ويتأمل الشاعر سليمان العيسى من قعر سجن النظارة وهو يتأمل يف ليله الساهر إىل الصباح صفحات 
كفاح أمته العربية وواقعها الراهن فال يرى إال الوحشة السوداء واألشالء املمزقة وأضاحي الفداء، وما حياته 

  :إال واحدة من مالحم هذه األمة السجينة ومآسيها بقعر الزنزانة 
  احأميت عرب الكفـــ       ورة    ص... الوحشة السوداء
  أو أضاحي أشالء متزق        ا األرض    هي فـي  زوايـ

  ر باجلـراحــأغنية تعث       هي يف النظارة ألـــف   
  .2اح ــمن مالحمها الفص       ليست  حيايت غيـر  بيت   

كما يتحسر معني بسيسو على حال العامل العريب كله، فاألردن ال بارقة أمل فيه وال قطرة غيث يف 
دجلة،  ه األفق تلوح، وسحب كاذبة يف عمان الناعق كالغربان، والشاعر عطشان لكن واحسرته على أموا

األسوار والناس ظمأى  على أمواج بردى، على النيل فاغر الفاه، وعلى مجيع األار العربية اهلاربة خلف
  :والشاعر عطشان 
  واحسرة موجك/ مل متطر قطره / يف الصيف الناعق كالغربان / واحرقة سحبك يا عمان / عطشان 

وأهانوا كأس / جبناح غراب / قد ذحبوا البلبل / ... كاجلرح الفاغر يا نياله / بردى يا راوي الغله / يا دجله 
  .3ارقد طفحت خلف األسو/ مجيع األار 

وانقالباا وحكوماا املستبدة  ثورات العراقومن الثورات العربية اليت شدت إليها شعراء احلبسيات 
  الذي ردد أكثر من شاعر امسه وعدد مظامله، ووقف " نوري السعيد" املتعاقبة وحكامها الطغاة، وعلى رأسهم 
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عراق وخرب سياسته عن قرب، وغادرها عند مظاهر فشله السياسي، حىت ختيل معني بسيسو الذي عاش يف ال
متخفيا هاربا خوفا من كماشة سجنه الرهيبة العراق كله سجينا حتت قبضته الغليظة، ولكن برغم مشانقه 
وأسلحته وبطشه ستظل ختفق روح املقاومة العنيدة وستعود بكل أولئك الذين يركبون ظهر املشانق والبنادق 

  " : حلف الدفاع" وجه اخليانة وإضاعة الوطن أو ما تشدق هو بتسميته والسجون، يعدونه باالنتقام ويقفون يف
  

أترى / ... قلب املقاومة العنيدة واخلالص / يف ظل أقواس املشانق والرصاص / سيظل خيفق يف العراق 
أترى إىل فهد / بدما خمالبك الرهيبة/ أترى سنابله اخلصيبه / ...يعدو بأشالء الوثاق ؟/ إىل شعب العراق 

ومجيع صرعى حكمك / أومل يعدك مبشنقه / قد عاد يركب مشنقه / قد عاد يا نوري السعيد / الشهيد
لكنهم عادوا ودل عليهم زهر / ... ظهر املشانق والبنادق والسالسل والسجون / الدموي عادوا يركبون 

/ أمسيته حلف الدفاع يف وجه ما/ وبال فرار أو رجوع / يهدونه الشعب الذي وقفت قواه بال ركوع / الدماء 
  .1وهو اخليانة والضياع

  

وينتهي من مشاهدته العينية يف العراق إىل اكتشاف ر ثالث يضاف إىل ري دجلة والفرات، ر 
وباقي السجون له روافد " نقرة السلمان"مغيب عن اخلرائط الرمسية حاضر يف الواقع العراقي، ينبع من سجن 

ويكتشف أن كل الطرق يف العراق مسدودة، وكل املوانئ واملطارات واحملطات متده بدمائها املسفوحة ظلما، 
  مغلقة، وال طريق مفتوح مباح وال مسلك متاح إال ذلك املؤدي إىل السجون أو املقابر اليت أحب الشاعر 

  

  :إيرادها يف صيغة اجلمع للداللة على كثرا 
  

  فاملوانئ والبواخــر أنا لن أراك، ولن تراين 
  واملسافـر للحقائب   ائرات وكل ما هووالط

  املقــابر   مسدودة إال املسالك، للسجون أو
  أنا لن أراك ورمبا ذابت ثلوجك يف اخلنادق... 

  املشانق فذكرت دجلة والفرات وخفق أشرعة 
  والوثـــائق  فهناك ر ليس تذكره اخلرائط

  .2ينبع والسجون له روافـد" نقرة السلمان"من 
  

" غنوة يف العراق"القاصمة ظهر الشعب العراقي كتب الشاعر عبد الرمحن اخلميسي، قصيدته ويف مظامله
، يدير حوارا فلسفيا فكريا مع ةوشعبه املوار غضبا على سياسته، وكما عودنا يف مناجاته طيف احلرية املنتظر

ها باملزيد من الدماء طيفها احملبب إىل النفوس ويشكو هلا حال هذا الشعب والوطن األسري السخي يف سبيل
  :واآلخرون واجتثاثهم يف أي حلظة " نوري السعيد"والشهداء، ولكن املتأهب أيضا للثورة على طاغيتها 
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  حرية الوطن املناضل يف  صمـــود... حرييت
  دماه تقطر فوق أغالل احلــديد ... هذا العراق

  يسخوا كل يوم  باملزيــد... ولوجهك املعبود 
  سلي املهاوي والنجود... والسجونفسلي املشانق 

  وسلي الشوارع عن مصارع ألف عمالق شهيـد
  .1تنبيك أن الشعب طوفان على نوري  السعيــد

مقدما بني يديها عبارته " احلبال" أهدى الشاعر كمال عبد احلليم قصيدته) 1947(وإىل شهداء العراق 
بل إن مشاهد " كنها ال تقضي على املبادئول... إن املشانق والسجون قد تقضي على األشخاص"الشارحة 

إعدام القادة أمام شعوم، ومشاهد اختيال الدخالء يف البالد ومتتعهم خبرياا ومشاهد هول املوت والفقر 
  :واجلوع ستفجر كوامن العداء الدفينة فيها وحتيلها إىل سالح متمرد عمالق 

  

  لدى اجلبال وهاتوا من تشــاءون             هاتوا احلبال من األشواك واجتمعوا   
  وجتعلون من اإلعدام قــــانونا       أتشنقون أمام الشعب  قادتـه     ... 

  من فاته احلبل يقضي العمر مسجونا       وتعدلون فيأيت عدلكم  عجبــا     
  إىل احلبال لكي حيمي املاليينـــا        فأقسم الشعب أن يلقي بشانقه    ... 

  اـويستثري عداء كان مـــدفون       أدمعهـم     هول املوت  وقد جيفف
  اـناب اجلوع مسنون عتردي ويلم        أسلحــة    فتستحيل أكف القوم 

  .2لقد مترد شعب كان  مغبونــا        الصمت معلنة     وتصرخ الريح بعد 
تغىن على لسان قادا وثوارها متوز العراقية وي 14ومن سجن ألدامون حييي الشاعر توفيق زياد ثورة 

الذين ردوا األمور إىل نصاا، واستردوا األرض خبرياا بدجلتها وفراا وبتروهلا وذهب منامجها األخرى 
، وأسقطوا التاج على رأس من استبد به وأذاقوه ما أذاقهم وعلقوا رأسه كما علق رؤوسهم ألصحاا احلقيقيني

  :باألمس 
أنا علقته ..!!.. يف دمي عرسا/ والثأر حييا ... أنا علقته/ كي يذكر من ينسى /  أنا علقت هذا الرأس   

أعيد اليوم / أنا علقته حىت / هذا القالب املتحجر القاسي ../ وهذا الرأس!! / ... قبال.. فقد علقين/ اآلن 
وذا / السحري ورب فراا / أنا جبار دجلتها / لن أرضى هلا غريي / أنا عمالق هذي األرض / أعراسي 

  فليسفك دم / فداء لعراق الكوخ/ ألقيت بالتاج إىل القرب.../ أنا علقته/ تربي... وترب منامجي/ البترول بترويل 

  .3..فقد علقين أمسا/ أنا علقته اليوم/ القصر
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ويهدي حتياته " 1958جزيت النصر النتفاضة "يسجل توفيق زياد قصيدته  1958وعلى أهازيج انتفاضة 
املفداة، ولألمة اليت غفلت زمانا على أغالهلا ولكنها اليوم أفاقت ويف يدها سالح احلق لصد الظاملني،  للعروبة

أفاقت بشعوا الثائرة اليت صممت وأقسمت على احلرية من لبنان والشام والنيل وعلى حتطيم وهم العبودية 
  :وأسطورة القيد الواهية 

/ على أغالل عبد مستبد/ وأفدي أمة غفلت زمانا/ ... للواءحتيات العروبة / أتسمعها تزغرد يف دمائي
وكانت خري من قبل / حتداها الطغاة فما توانت/ ويف يدها سالم احلق يردي/  أفاقت يف فراش من هليب

/ ذكر من تناسى! جزيت النصر .../ يسل النور من صدر الظالم/ نصل النصر دام! جزيت النصر / التحدي
  .1!!عند احلدود .. قبور شبام../ إذا اقتحموا احلدود فقد حفرنا/ جديد ذكر من " قناة املوت"

وردة الربيع، من سجنه الرهيب،  إىل أنشودة السالم " أغنية إىل دمشق"ويهدي حممد مجيل شلش 
ومشرق الوحدة ومشعل الفجر الكبري الذي يرنو العامل إىل سويعة انبالجه القريبة، وتعمل السواعد يف عتمة 

  :م لتصنع الوحدة وب احلرية احلمراء للجميع الظال
يا مشرق / غنيت يا حبيبة القلوب / ... من سجين الرهيب / يا وردة الربيع / إليك يا حبيبة اجلميع 

دمشق يا جبارة تسحق / يا فرحة العصفور بالربيع/ دمشق يا أنشودة اجلميع / .. الوحدة يا أنشودة السالم 
  .2يا أمل اجلميع/ ا الكبرييا مشعال لفجرن/ كل نري

وطن العقيدة والكفاح، وطن األقاح املهدد احلدود " أغنية خضراء إىل سوريا"ويرسل البيايت هو اآلخر 
بصغار النحل والطامعني يف ابتالع بعض أطرافه، يغين هلا ويعلن عن حبه اخلالد غري عابئ باجلالد املمعن يف 

بردى أكواخ رفاقه الكادحني، ألم هم صناع تارخيها الطويل  مادامت تنتصب هناك على ضفاف،  تعذيبه
  :وهم األقوى من األوغاد 

أمحي حدودك من / والنار يف قليب، ويف يدي السالح / عيناي يف عينيك، يا وطن العقيدة والكفاح 
ويل ) بردى(مادام يل كوخ على/ وليمعن اجلالد يف قتلي، فحيب لن ميوت / ... يا وطن األقاح / صغار النحل

  .3أقوى من األوغاد، يا وطن الرجال/ تاريخ طويل / للكادح العريب يف عينيك / ... أبدا رفاق 
اليت كانت رمزا ورسوال للسالم آنذاك، وغنت له " أغنية زرقاء إىل فريوز"كما أرسل من قعر سجنه 

ية، لذلك يريدها الشاعر أن تطل وللشعوب املستضعفة، وكان ألغانيها دورها اإلعالمي البارز يف الساحة العرب
عليه يف سجنه وتفتح بوابته للشمس رمبا بأغنية جديدة حىت يرى العامل جراحه وجراح شعبه وقصص صموده، 

  :وأن تفتح كوة صغرية يف أغانيها إلمساع صوت الشاعر إىل العامل، يسافر من خالهلا عرب الكلمات
  صامدا يف وجه أعداء /  لريى العامل شعيب/ ..  حيلريى العامل جر/ افتحي للشمس، بوابة سجين... 
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/ هيا عبري األودي/ ..  إنه شعيب، فحسيب/ ...  وعزائي يف الكفاح/ إنه أغنييت األوىل وزادي وصباحي/ احلياة
إا رحلتنا يف عامل /  لريى العامل منها صرخايت/  كوة يف األغنيات/  يف طريق اجلبل/ افتحي للبلبل... 

  .1فافتحي الكوة، للشمس، وغين للحياة/  رب الكلماتاإلنسان ع
وإن فازت احلركات الثورية واالنتفاضات واألبطال باهتمام الشعراء بل فرضت نفسها على فكرهم 
وإبداعهم ألم كانوا يف الغالب حيملون اهلم الوطين والعريب واإلنساين على قصر عمرها، إذ هي أحداث 

مل تدم أياما أو شهورا ولكنها تطاولت الكربى اجلزائرية  رة التحريريةالثوتتقضى يف بضعة أيام فإن 
بقوا ومشوهلا كل تراب البالد على امتداد سبعة أعوام كاملة امتد معها أيضا رد الفعل الفرنسي اجلهنمي، 

عر وكان هلا صداها يف كل أحناء العامل، وأثرها يف ميالد حركات حتررية جديدة، وحضورها يف ديوان الش
العريب املعاصر، وكانت أخبار معجزاا وبطوالا وأنباء اازر الدموية البشعة تتسلل من خلف القضبان 
واألسوار إىل الشاعر العريب وتنسيه معاناته الفردية وتذكره أن هناك أوطانا كاملة ما تزال سجينة، فال جيد إال 

ومن أجل إمخاد تلك النريان . هدائها وصناع أحداثهاالتجاوب معها وإرسال حتياته إىل أبطاهلا وبطالا وش
امللتهبة بأرض اجلزائر، ومن أجل اجتثاث جذور اهلتلرية من أرضها وأرض املغرب العريب كله، يوجه مجيل 
شلش نداء عاجال إىل الضمري العاملي ليهب لنصرة القضية اجلزائرية وخيربه يف لغة الواثق من ساحة املعركة أن 

نريانا ملتهبة إن مل يوقفوها فستأيت على املستعمر، وأن خلف املقاصل ال توجد مجيلة واحدة أو يف األوراس 
فنساء اجلزائر كلهن مجيلة وهن على أمت االستعداد العتالء مقاصل العدو ) بوحريد وبوباشا مثال(اثنتني 

بد الرمحن خليفة يقدم ومنصات املشانق، ورجاهلا أيضا على أمت االستعداد حلد مقاصل العدو،  فكلهم ع
األعناق  حلد املقصلة يف سبيل الوطن، كلهم شامخ يتحدى مهزلة املستعمر والرأي الدويل املتفرج، ولذلك 

على أرض اجلزائر، نداء نستشف منه   يوجه نداء عاجال  إىل هذا الضمري العاملي إليقاف املهزلة الفرنسية
زائرية وأدق األحداث اليت تعج ا الساحة هناك، بشخصياا املعرفة الواسعة واإلحاطة اجليدة بالثورة اجل

  :بأمكنتها، بأزمنتها، وسائر تفاصيلها 
إننا نصرخ من /  إننا ندعوك من أجل اجلزائر/  يا ضمري العامل الغايف على األشالء يف ليل اازر

اء، جتتث جــذور اهلتلريـه وزنودا حرة مسر/  إن يف أوراس نارا أبديـه/  أعماقنا، من أجل كل البشريـه
" بوباشا"ألف/  ألف أخت جلميله / ألف أسطــورة جمـد عربيـه/  إن يف مغربنا الثائر من أجل القضيه/ 

إننا ندعوك من أجل  ... /   شامخ اجلبهة، حرا يتحدى  املهزله/ سيقضي حتت املقصله" رمحان"ألف/  نبيله
  . 2هيـا ضميـر البشريـ/  قضـيه

  

  شاكر السياب رسالتني إىل اجلزائر الثائرة، أوالمها إىل البطلة مجيلة بوحريد محلها من عبق  ويرسل بدر
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األساطري القدمية وأسلوبه املوغل يف الرمزية، ما يرتفع ا فوق البشر، بل فوق األنبياء، ويقف بني يديها خجال 
  : يع، يقول أمام هذا الذبح العظيم الذي قدمته فأنعشت به احلياة يف دماء اجلم

عشتار أم اخلصب، واحلب، واإلحسان، / ... ختزى ا الريح اليت تتنقل، / إن أصواتنا .. ال تسمعيها 
/ مل يلق ما تلقني أنت املسيح/ قلب الفقري : مل تعط ما أعطيت، مل ترو باألمطار ما رويت/ تلك الربة الواهله 

  / يا سقف أعمالنا/  يا أختنا، يا أم أطفالنا/  قبض ريح، ال... أنت اليت تعطني/ أنت اليت تفدين جرح اجلريح 
  أن الدجى، / أحسست أن السوط، أن الدماء، / إال ويف غيبوبة األنبياْء،  /  ما خر سوط البغي يف ساعديك...

/  إنا سنمضي يف طريق الفناء،/ هبت على أقدامنا التائهة / يا نفحة من عامل اآلهلة / ...  هباء.. أن الضحايا
  .1حىت السماء" أوراس"ولترفعي 

، حيثهم فيها على 2"رسالة من مقربة"وبعدها مباشرة يهدي قصيدة أخرى إىل ااهدين اجلزائريني 
ويبشرهم بنور الشمس الذي " وعر هو املرقى إىل اجللجلة...ال تيأسو من مولد أو نشور،"مواصلة النضال 

  .بدأت تستقبله جبال األطلس الشاخمة
أغنية إىل مراكش وتونس "بد الوهاب البيايت من املغرب العريب الثالثي املصفد بقصيدته وخيتص ع

حيي فيها أبطال هذا اجلزء من إفريقيا وجنومه وأزاهريه وكرومه، وهلم يغين وهم يتحدون املوت يف " واجلزائر
، إم الفاشيون 3إلوارر ويعانون قيود احلديد يف وهران على يد أعداء صديقه الشاع) يف أوراس(سوح القتال 

صناع املآسي وزارعوا الظالم يف فجر الشعوب املستضعفة الذين يدعو هلم باملوت وألصدقائه يف ليايل إفريقيا 
  : املظلمة بالنصر والسالم

  

  / ...  بامسهم غنيت غنوا للسالح/  ...  واألقاحي والكروم/  النجوم - باسم أبطالك يا خيمة إفريقيا
  

يا دما سال على /  البعيده" وهران"يف أعماق /  "وهران"يف حديد السجن يف /  ر حز وريدهيف ليايل شاع
"/ السالم"لك يا نافدة يف ليل إفريقيا / ... إم أعداءه الفاشست عادوا من جديد/  "إيلوار احلبيبه"أبيات 

  .4وللفاشست املوت الزؤام/  ولك النصر
  

الثورة العارمة، جلأ بعض قادته إىل أساليب قمعية بشعة سبق وعندما عجز املستعمر عن كبح مجاح هذه 
وأن أشرنا إليها يف ثنايا تطرقنا للسجون احلديثة، ولكن الثورة واصلت زحفها وتدفقها، فلجأ بعض احلاقدين 
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من اجليش الفرنسي إىل إنشاء منظمة اجليش الفرنسي السرية اليت ما تزال آثار جرائمها إىل اليـوم ماثلـة يف   
وعن الفزع الفرنسي والرعب الذي أصابه واالرتباك الذي حل يف صفوفه إبـان الثـورة   . ذاكرة اجلزائريةال

يصور فيها معني بسيسو حال باريس قبيل اسـتقالل اجلزائـر   " دقي يا أجراس الكومون"التحريرية، قصيدة
كن الشاعر ال يراها إال وشوارعها الغاصة بالكعوب احلديدية ملنظمة اجليش الفرنسي السري وهي تدكها، ول

طواويس منتوفة األجنحة، قصرية اخلطوات ال ميكنها الوقوف يف وجه زحف رفاقه احلـراس هنـاك خلـف    
املتاريس، وكل ما ميكنها فعله هو إحراق الصورة املثالية اليت حتاول باريس الظهور ا بعيدا عـن عارهـا يف   

  تاا اإلنسانيني الذين قـاوموا الغـزاة وكـانوا مقـاتلني     اجلزائر، إحراق لوحاا وقصائد شعرائها وروائع ك
، فيتوسـل إليهـا أن   2"و أراجون إيلوار" ، أمثال1على اجلبهة يف احلرب الوطنية العظمى ضد االحتالل النازي

  : تنبعث من جديد من قلب باريس أغنية للحرية من شفيت أراجون
قد عاد / عيون العمال / إيلوار يف حدقات / ات بيكاسو يف أبي/ ستضرم يف لوحات / النار ... باريس 
يف /  ما أقصر خطوات الطاووس/ ...  "بيتان"براية" بيتان/ " من ولدوا من خطوات/  على الساحات

/ يا بدر قصائد إيلوار/ ... رفاقي احلراس /  وإىل املتراس/  دقي يا أجراس الكومون/ ... ساحاتك يا باريس
  .3للحريه /  أغنيه /  فيت أراجونابزغ من ش/  يف ليل الفاشه

يف حتيته للجزائر وثورا الفرصة ساحنة لالنقضاض على العدو " حممد احللوي"وجيد الشاعر املغريب 
املشترك، فقد خربه عن قرب وذاق وشعبه ويالته واحترق بلظاه، وأيقن أنه جاف لئيم ليس من طبعه حفظ 

لعزل كلما تلقى ضربة قاسية من فرسان التحرير، قاس ال ينبت جوار أو صيانة ذمة، جبان ينتقم من الضعاف ا
يف كل أرض حيل ا غري الدمار والثكل واليتم، ال جتدي معه أية لغة على وجه األرض سوى لغة احلرب 
ومرادفاا، ولذلك يدعوا الشعب كله رجاله ونساءه إىل خوض غمارها كما خاضها أجدادهم ورووا أرضها 

ويقف الشاعر عند بطوالت ليوث الغاب وزئري أولئك الثوار العرب األباة الكرام وهم يسقون بدمائهم الزكية، 
البغاة كؤوس املوت ويرمجوم ببنادق اهللا، غري مبالني بطائرام املقنبلة املرسلة للموت أشكاال وألوانا، 

  :وبأعدادهم املتكاثرة كالنمل وعتادهم املزلزل املرعب 
  

  هم أرادوا أن ال يقروا السالما     احلسامــا     أطلق النار أو فسـل 
  ابن أسد عاشوا أباة كرامــا     وخض املــوت ثـائرا  عربيـا    

  ايسوق اجليـوش  واألعالمل ـــــال يرعك العدو  يف عدد  النم
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  تزلزل  األهرامــا  مرعدات       د   جبال حديــيرسل املوت من 
  .وال اعتاد  أن يصون   الذماما    اجلار     ليس  من  طبعه   احلفاظ على

  

ويستخلص من قراءة مسرية هذا الظامل الغاشم الذي خربه عن جتربة ورأى فعاله رأي العني حكما 
عديدة مفادها أن الباطل والضالل زهوقان، وأن للحق جولة تصرع البغي وترديه قتيال، وأن العدو مهما أمخد 

ها خيفي ضراما يأيت عليه كما أتى عليه أسد الثورة الغضاب من رماد ثورة من ثورات وانتفاضات فإن رماد
األمري عبد القادر ومن هبات الشعب األخرى املخمدة، وأن ال سالم مع أدعياء السالم ممن يرفعون الشعارات 

  لسالح الزائفة ويذيقون الشعوب املستضعفة مر العذاب، وال حياة إال لذي ظفر وناب، وال حوار إال للغة ا
  

  :فهو املفوه الوحيد الذي إذا نطق أخرس من عداه وأرغم الكل على اإلنصات له واالستجابة إلرادته 
  

  وابتليناهم فكانوا لئامــا    قد خربناهم فكانوا  جفــاة    .. 
  إن للحق جولة تصرع  البــــــغي فتمسي  أعوامه  أياما..

  اء السالم أن ال سالماأدعي     فامش يف موكب  اجلهاد  ولقن  .. 
  وخربنا من بعده العم ساما    قد خدعنا باألنكلوسا كسون حينا   

  اروناب ال من  جييد الكالمـــــففعلمنا  أن احليـاة لذي ظ
  اس األقوامأخر فاه   كلما    ووجدنا السـالح خري خطيـب   

  اـإن ليل   الغزاة    وىل  وفجر  العـــرب يبدو  مهلال بسام
  .1عربيا مناضال مقدامــا    رك  اهللا  يف اجلزائر  شعبـا     بـا

  

وال تزال يف صدارة اهتمامات املثقف العريب والشاعر على وجه  القضية الفلسطينيةكما كانت 
، فقد كان هلا حضورها املميز يف نتاج شعراء احلبسيات إذ تعين األرض الفلسطينية الكثري للمسلمني 2اخلصوص

على وجه اخلصوص لقرم اجلغرايف منها وللروابط التارخيية العميقة بني األقطار، ففيها أوىل  مجيعا والعرب
القبلتني وثاين احلرمني، وهي مل تقع يف قبضة مستعمر يقضي مآربه منها ويعود إىل وطنه وإمنا وقعت يف يد 

ر ولب املأساة، فقد تفنن هؤالء شرذمة مشتته شريدة يف اآلفاق، أرادا وطنا هلا بعد شتات، وهذا مكمن اخلط
يف اختراع ألوان من الظلم جديدة مل يعرفها التاريخ البشري على وجه اإلطالق، ، ولكن هذا ال مينع األمل 
يف فجر حريتها وخلع ذلك الكابوس الثقيل بالجئيه ومشرديه وأسالكه الشائكة وجدرانه العازلة وكل خملفاته 

  .األخرى املعروفة واهولة
الشعراء الذين تأملوا ملآسي الشعب الفلسطيين وخباصة الالجئني الشاعر سليمان العيسى فقد آمله  ومن

قصة الجئة " الجئة يف النظارة"ذلك املشهد الذي الحقه إىل سجنه يف النظارة وحاوره، فخلد يف قصيدته 
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ة سكون ليله، فراح يتنصت ويلقي فلسطينية ساقتها املقادير إىل جماورته يف سجنه وشق حنيبها وشهقاا املتقطع
السمع إىل النحيب املتواصل يشق الدجى وينصت إىل توسالا للسجان ونصف شهقتها غري املكتملة، فقد 

  :أسكتت عويلها لطمة من السجان 
  

  تقطعه شهقـــة عاريـه     وشق سكوين حنيب مريــر     ... 
  ت أنفاسيــهوعلقت بالصم     وراء اجلـــدار   .. وألقيت مسعي

  :يشق الدجى ...  وراء جداري     وظل النحيب    ...وألقيت مسعي... 
  أن أخرجا  -بعرضك -أريد      أقبل رجـلك، دعـين هنــاك    

  على شهقة مل جتد مفرجــا     وذابت بقايا احلروف   "...ينخذو.."
  .1إذ أرجتا.. تالشت مع الباب     وأسكـت  إعواهلــا  لطمــة   

  
  

وهنا ينتهي الشاعر من سرد القصة احلقيقية هلذه الالجئة الفلسطينية ليدخل بنا عوامل اخليال 
واالحتماالت املفتوحة لرحلتها الطويلة، وحيملنا على أجنحة اخليال إىل بدايات قصة عذاا األوىل، وقد 

 خياله، فإذا مبجازر يافا تقفز انقطعت عنه أنفاسها وجفاه النوم وتزحلق اجلليد يف جسده وتزامحت اخلواطر يف
إىل خياله ونكاد نراى معه بنرياا ودخاا وأنقاضها ومجامجها، ونتخيل معه بنت العشرين تتخطى القذائف 
انونة وتتجاوز أهلها حتت الركام وتبدأ أوىل خطوات النفق املظلم، تتسول اللقمة واملأوى، رب من بغي 

وي القرىب، وال يراها ذفبضة بغي عريب، بغي آخر أشد مضاضة، إنه ظلم احملتل الغاصب فتجد نفسها يف 
، ومنهم "الالجئون "وحدها بل يستحضر معها صورة ألوف ممن أوجدت هلم احملنة تسمية مل يعرفها التاريخ 

هذه اجلارة اليت وجدت ملجأ يف احلديد، يلم أنفاسها الشاردة وحيميها من الظروف، وقد محله الفضول إىل 
مس وامل"حلارس يسأله ما خطبها، ويعلم منه حقيقة أمرها، فينربي للدفاع عنها يف مرحلة راجت فيها فكرة ا

  :، وحيمل اتمع مسؤولية ضياعها وجوعها 2الفاضلة يف األدب العريب وتغىن ا كثري من الشعراء واألدباء
  
  

  ملة ؟الصفوة  الكـا  وبالنخبة     إن عثرت  بالكمال     ... أجترم 
  ومري بإمثك فوق النــدم     أال قهقهي ما يشاء  اخلنــا     

  "احلمم"وألقي على الفاضالت     الدمار     " الفاضلني"وصيب على 
  على عارك اتشحوا بالقمـم      على بؤسك ارتفع ارمـون     

  .3برمحتنا باألسى،  باأللــم      واسخري باحلياة     .. أال قهقهي
  

  ر يف قصيدة أخرى حال سجني الجئ قذفت به هو اآلخر فواجع حيفا إىل سجن النظارة فتمدد ويصو
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  :جبوار الشاعر، ذاهال متوسال باحلوقالت صابرا على قضائه وقدره 
  
  

  ـرــمثلي مهاجـ" الجيء"      وإىل جواري قد متدد    
  مفجعـا بني املصائـــر  مصيـــرا"  حيفا"قذفت به 

  .1على قضاء  اهللا صــابر        ــالت  متلفع باحلوق
  
  

 1948وحيمل الشاعر أمحد حممد الشامي امللك املصري ووزيره وقادته الذين وأدوا النصر األكيد هزمية 
  :وضياع فلسطني، ويعدها خيانة دبرها ثعالب املكر بشراء أسلحة مغشوشة 

  

  2اليهــودا "تلئبيب"تركتــم يف    املكر ما كنتـم   " ثعالب"آه لوال 
  !سحبوا جيشهم وأبقوكم   تصــــلون  نار  العـدو جيشا  وحيـدا

  !رهبة وصمــودا " ساعة الصفر"     عانيتموه     " والسالح املغشوش"
  قادت اهلزائم  ســـودا  ا ء فقدــادة  عميــــوإذا كانت القي

  ديــــداوالته....  إال الوعيد       ،  أنا ال أعلم    "خيانة"غلطة أم 
  !النصر والتأييــدا " ساعة الصفر"       خنقـوا فـي   " قادة"واويل 

  "!عـــودا"خنب لذاته، ويقرع         البالد يرشف كأسا   " مليك "و
  . 3كنودا..  فخورا   قومه  من  رارالرهيب يستعبد األحـــ" رالوزي"و 

  

س قصائد، يرسم يف األوىل معاناة شعبها عرب صلبان وإىل يافا املقيدة املعابر واحلدود يهدي البيايت مخ
، ويصور يف الثانية مأساة ضياع الالجئني املقهورين والصامدين 4احلدود وأبواا املوصدة يف وجه أبنائها

، ويف القصيدة الثالثة خياطب 5وخيامهم البالية املشرية إىل طريق العودة القريب ولكن الشاق والدامي أيضا
اهلائمني على حدود الوطن العريب الكبري، يتقاذفهم ليل إسرائيل، يقيء احلقد واالنتقام وينشر أطفال يافا 

، وحييي 6الشذاذ واملخربين، ويصور ذلك الشوق الكامن فيهم إىل يوم يكربون فيه ويرتلون إىل سوح النضال
  واألموات، األطفال والنساء،  يف قصيدته الرابعة كل شرائح الشعب الفلسطيين، ااهدون، والشهداء، األحياء

  

                                                
 .231 - السابقاملصدر  -  1
  .147ص : يف الصورة األوىل للقصيدة كما جاءت يف كتاب الثورة املصرية يف الشعر اليميين  -  2

  آه لوال ثعالب املكر ماغــــادرت يف ذلك العرين يهودا
  ار العدو فريداسحبوا جيشهم وأبقوك يف امليــدان تصلى ن

  يا للنذالة ذخرا           كنت أعددته زنادا عتيدا –مث غشوا 
 .151- 150  –حصاد العمر   –أمحد حممد الشامي  -  3
  .193/ 1 –األعمال الشعرية   –عبد الوهاب البيايت  -  4
  .194   –املصدر نفسه  -  5
 .195   – نفسهاملصدر  -  6



 -

  :الشعراء والكتاب وهم خيوضون أيضا معركة املصري ويضربون يد الطغاة بطريقتهم اخلاصة وسالحهم املميز 
  

  /ويف اخليام / اد لألطفال يف ليل العذاب / وللمتمزقني الصامدين / اد للشهداء واألحياء من شعيب 
  /جيش العروبة واخلالص / وطين الكبري/ وللجيش املرابط يف حدود ../ .اد للزيتون يف أرض السالم 

اد / والضاربني يد الطغاة/ اخلائضني اليوم، معركة املصري/ اد للشعراء، والكتاب، أحباب احلياة 
  .1األمهات/ وللنساء الكادحات / للمرضى على سرر البكاء 

  

  الالجئون الفلسطينيون يف كل "انه املتناثرين اجلائعنيأما القصيدة األخرية فيبشر فيها بفجر عودة إخو
  

  .2ويرى يف احللم كأم يعودون ويعود معهم يسوع ولكن من غري صليب إىل اجلليل" أحناء العامل
ويتفاعل الشاعر الثائر مظفر النواب مع القضية الفلسطينية، ويرى أن أي معركة تثور يف العامل العريب  

 هي معركة مشبوهة، وجيعل من القدس البوصلة الوحيدة اليت جيب أن تتوجه إليها كل واإلسالمي لغري فلسطني
طاقات اجلنود العربية واألعجمية، وإن توجهت م إحدى البوصالت إىل غريها فليحطموها على رأس 

حفة، ولكنه أصحاا ويعتمدوا على نبض القلب فسيقودهم ال حمالة إليها، ويتفاءل أكثر باجلماهري العربية الزا
  :يفجع كما فجع اجلميع باهلزمية وال جيد من يسأله عنها، عن أسباا ومال بستاها غري الدم العريب

أيها / ...  ليس هنا ساحة احلرب بل ساحة االلتحام/  أيها اجلند../ يا جنود العجم../ يا جنود العرب
فالقلب يعرف /  اعتمدوا القلب/  ااحطموها على قحف أصح/  بوصلة ال تشري إىل القدس مشبوهة/  اجلند

جاء يوم اجلماهري /  لقد داس من داس متجها حنو يافا بنريانه اجلارفه/ ...  مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفه
/ وواجبك العسكري فلسطني/  أيها الدم العريب ملاذا هزمت/ ... مرحبا أيها العاصفه/ والعبقريات والعاصفه 
  .3سيد املعرفه أنت أجب أيها الدم يا

  

وينهال مرة أخرى بلغتهم الغاضبة الثائرة على العرب مجيعا إذ فرطوا يف القدس رمز عروبتهم اليت 
ويصرخ فيهم، يبحث عن شهامتهم، ويسأل إن كانوا عربا فعال فلماذا أباحوا " عروس العروبة"يسميها 

الشرعي ، ملاذا أباحوا عرضها،  عروس عروبتهم لتدفقات الغزاة من كل جهات العامل لذلك احلمل غري
وتنافخوا  شرفا صارخني فيها أن تسكت صونا للعرض، لكنها لن تصمت أبدا، ستفضح خيانتهم فقد ثرثروا 

  ! :ورقصوا كثريا، ومحلوا أسلحة لكنها كانت أسلحة تطلق للخلف
  

والكلبة / س نطفتها فالذئبة حىت الذئبة حتر/ حيوانات ... بشرا... إن كنتم عربا/ أصرخ أين شهامتكم 
/ فلماذا أدخلتم كل السيالنات إىل حجرا / ...وأما أنتم فالقدس عروس عروبتكم / .. حترس نطفتها 

أوالد قراد اخليل / ...وسحبتم كل خناجركم / لصرخات بكارا / ووقفتم تسترقون السمع وراء األبواب 
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وستغرز إصبعها يف /  قيء احلمل عليكم بيتا بيتاست/ ... خلوها دامية يف الشمس بال قابلة /  كفاكم صخبا
  .1...وثرثرمت ورقصتم كالدببة/ محلتم أسلحة تطلق للخلف /  أنتم مغتصيب/  أعينكم

  

فأولئك هم مغتصبوا فلسطني احلقيقيني ال األعداء، وأولئك هم من باع فلسطني وأثرى، إم الثوار 
الشحادون على عتبة احلكام الذين يقذفهم الشاعر بأقذع  الكتبة املتخمون املتكرشون حىت غدوا بال رقبة،

ألفاظ السباب والشتم من قاموسه الغاضب العجيب ويعريهم يف كل عواصم الوطن العريب ألم قتلوا فرحه، 
يشتمهم ويشتم حىت نفسه، ويرى أم إن ظلوا على هذه احلال من املكابرة برغم اهلزائم حكاما ومجهورا ومل 

  :تحول العرب مجيعا إىل يهود التاريخ  وسيغدون مشردين يف الصحراء بال مأوى يعترفوا فسي
  

سوى قائمة الشحاذين / من باع فلسطني وأثرى باهللا / من باع فلسطني سوى أعدائك أولئك يا وطين 
 القدس عروس/ ... من باع فلسطني سوى الثوار الكتبه ؟ / ... ومائدة الدول الكربى / على عتبات احلكام 

/ لست خجوال حني أصارحكم حبقيقتكم.../ أوالد/ ...فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إىل حجرا / عروبتكم 
ما أوسخنا ما / ...يف كل عواصم هذا الوطن العريب قتلتم فرحي / أن حظرية خرتير أطهر من أطهركم 

ونعوي يف / ود التاريخ سنصبح حنن يه... هل تعترفون/ ما أوسخنا ال أستثين أحدا /  أوسخنا ونكابر
  .2الصحراء بال مأوى

  

وتصبح فلسطني هذه القمة الصابرة املتقوية على جراحها، هذه املأساة الصامدة رمزا يتقوى به الشاعر 
ويستمد منه الصرب والثبات فكلما اشتدت عليه سياط اجلالدين وغامت عيناه ومتزق حلمه حتت السياط 

إىل بريق ذلك الصرب األسطوري املعجز املضيء يف عيين تلك الثكلى  وتأرجح بني الصحو والغياب، استند
الشاخمة، فلسطني اليت يتماوج وجهها يف عيين كل املغيبني الفاقدين للوعي إثر إحدى جوالت التعذيب وحتضر 

  :ملدهم حببال الصرب، لتذكريهم أن ال وجع على وجه األرض ميكنه مطاولة وجعها ولكنها واقفة
  

متاوج وجه /  بني الغيبوبة والصحو/ ...  تشقق حلمي حتت السوط/ من التعذيب غامت عيناي
  .3فنهضت/ أسندين الصرب املعجر يف عينيها/ حتضر حيث يعذب أي غريب / فهذي املتكربة الثاكل فلسطني

  

  نوعة وإن انتهى معني بسيسو إىل أن كل املعابر واملوانئ والطرقات واحملطات يف العامل العريب مقطوعة، مم
  

إال تلك اليت تؤدي إىل املقابر أو السجون فإن الشاعر مظفر النواب ينتهي ويف غمرة ثورته ويف سخرية قاتلة 
العرب األعراب من البحر إىل البحر : "إىل أن الوطن العريب الكبري كله سجون ممتعة، ممتدة من البحر إىل البحر

  . 4"خبري وسجون ممتعة
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  :  ةـاإلنسانيا ـعلى القضاي هاحـانفت - 
 وينفتحون علىالعامل الكبري، بعض الشعراء السجناء الوطن العريب واألمة اإلسالمية إىل  ويتجـاوز

يشاركون الفئات املهضومة منها معاناا، ويف مقدمتها السجناء وخاصة الذين اعتلوا منهم  شعوب العامل
فئة العمال الكادحة وفئة املناضلني السود وما منصات املقاصل وحتولوا إىل رموز عاملية للشجاعة والفداء، و

القوه من عنت التمييز العنصري القاضي بإبعادهم يف أماكن خاصة، وحرمام من أبسط حقوقهم، من أولئك 
الذين محلوا لواء الكفاح ضد مهجية التمييز العنصري، املناضل الرمز الذي أهدى إليه الشاعر معني بسيسو 

، الصامد يف سجنه واحلامل حىت فوق Jimmy Walson جيمي ولسون " ي أمريكيأغنية إىل زجن "قصيدته
، الذي قَاد أكرب ثورة 1"سبارتاكوس"صليبه بيد أخرى تواصل املسرية بدال عنه، ذراع البطل الروماين الشهري 

  :و أسود ، ومبيالد عامل جديد يهب اجلميع دون تفرقة بني أبيض )قبل امليالد 71 -  73(للعبيد خالل عامني 
قمري لن يسقط / ال يا جيمي ولسون / ؟ ..ظل املصلوب وينطفيء البلبل/ هل يصدأ هل يذبل 

فوق / لكنك حتلم / هل حترق يف سجنك أم تشنق .../ يا جيمي ولسون... / يف قاع اجلدول/ كاجلمر 
  .2ألسوداألبيض وا/ منها سنبلة فوق جبني/ والعامل يولد/ بذراع سبارتاكوس تلمع/ صليبك حتلم

املغين الزجني الذي كان يدوي  Paul Robenson "بول روبنسن"وحييي مسيح القاسم رفيقه املناضل
بأغانيه مساء نيويورك وحياول إذابة اجلليد عن قلوب أولئك القساة املتجربين لينظروا إىل عمق مأساة اإلنسان 

عر الذي أدرك أن قوى الشر واحدة األسود املقهور، فقد شقت صرخات ذلك املغين طريقها إىل قلب الشا
أينما كانت يف أمريكا وإفريقيا وفلسطني، وأن عدو اإلنسان األسود هو نفسه عدو كل الشعوب املضطهدة 

  :اليت تناضل من أجل احلرية، يقول 
يا فاضح جور اإلنسان على / ينهلّ غناؤك يف قليب يا أقسى الفتة يف الدرب / من أقصى أطراف الدنيا 

أشباح / ووم يف عيين " كي ال تشهد مويت" /"باهللا خذوا أمي للبيت/ "من أقصى أطراف الدنيا/  اإلنسان
  ويعود إىل / وأفيق على ضربة طبل / يلهون بصليب يف امليدان / يلهون بصلبك يف امليدان / الكوكلوس كالن 

  

  .3قليب اإلميان
لعامل وعماله، ويراهم مجيعا من صناع ويشيد الشاعر السجني من قعر زنزانته املظلم بكل فالحي ا

املصري وزراع النور يف اآلفاق، فكما تبزغ جنوم من دماء الشهداء وسواعد الثوار، تومض جنوم أخرى على يد 
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الفالح يف التل الكبري، على يد حفار القناة وعمال الصني وكل عمال اإلحتاد السوفيييت وعمال العامل 
  :ومشرديه

جنمة من عرق / جنمة تومض من كل رصاصه /  نجوم الدم تزهو يف النهارب/ ... أي أيام عذاب 
جنمة من كل / يف اجلزائر /  جنمة من كل ثائر/ ... جنمة من كل فالح وعامل يف العراق / الفالح حفار القناه 

جنمة من قلب عمال احملطات / جنمة من كل شغيل على أرض لينني / فوق أسوار بكني / أبناء السالم 
  .1يف بالدي ملشرد/ جنمة من كل جرح مل يضمد ... عيدةالب

  

ويعلن حممد مجيل شلش يف غمرة حتديه عن بقية حياة باقية يف كبده وإن شتها النسور الفاجرة، وعن 
  .2...تطلعه للحياة وإميانه باإلنسان يف كل أحناء املعمورة يف وهران، يف فلسطني

  

يوصل عربها أنات شعبه " ل بريي وعمال مارسيليا الصغارإىل غابريي"أما البيايت فيهدي قصيدة  
املستباح ومتتمات أطفاله الكسحاء واملتسولني، وخيربهم أن يف العامل اآلخر البعيد شعراء بسطاء يتحدثون هم 
أيضا عن السالم وعن نضال عمالنا اجلياع املتعبني، ويقف بنا عند حلظة من حلظات عمر هذه الشخصية 

ردة هي حلظة اإلعدام ببنادق الفاشست أمام صمت ساسة فرنسا، واحلقيقة أم مل يسامهوا الثائرة املتم
بالصمت فحسب وإمنا باعتقاله وتسليمه للفاشية األملانية اليت حاولت صرفه عن احلزب الشيوعي وجعله يتنكر 

  :، يقول 3لرييانملبادئه مقابل اإلفراج، ولكنه أصر على موقفه فأعدم مع شلة من الرهائن يف مونت فا
  

أطفاله / أنات شعيب املستباح ومتتمات / أتسمعون؟ /  يا أيها املتأملون/ عمال مارسيليا الصغار 
عمال عاملنا / وعن نضال / شعراءنا البسطاء إذ يتحدثون عن السالم / أتسمعون / الكسحاء واملتسولني 

وقد / ما زلت أذكر وجهك الصايف العميق / ين يا عبق الربيع ويا نشيد الثائر) غابرييل/ (اجلياع املتعبني
وراء / مازلت أذكر والرفاق / وبنادق الفاشست مرعدة / مازلت أذكر صمت مرسيليا املرير / ختضب بالدماء
  .4نعشك سائرون

  

ويتوقع الشاعر أن يلقى النهاية نفسها على يد فاشست آخرين أمساهم الربابرة اللئام يف قعر سجنه 
يبقى العمال من بعد رحيل غابرييل ومن بعد رحيل الشاعر وسيواصلون مسريم حنو الغد املظلم، ولكن س

  : املشرق
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ويظل من بعدي وبعدك / يف قعر مظلمة كما اغتالوك يف وضح النهار/ ولرمبا يوما سيقتلين الربابرة اللئام 
  .1حنو الغد النائي القريب/ عمال مارسيليا الصغار/ سائرين

  

احلزن والدماء يهدي الشاعر ثالث أغنيات إىل أطفال وارسو ، لألمهات ، للماليني  وبعيدا عن أجواء
من الشعوب ويشاركهم نيابة عن أطفال بالده وعماهلا أفراحهم ويتمىن لو أن قلبه األسري ميلك أجنحة كتلك 

  :جواء الفرح اليت حتلق ا أشعاره أىن شاء وهو حبيس، لطار إىل وارسو وقاسم األطفال وعصافري اجلنة أ
  

من / للماليني هديه / لكمو، لألمهات / باقة محراء، من أطفال شعيب / آه يا أطفال وارسو أغنيايت 
لكمو، أطفال وارسو، من بالدي / إا تذكار حب / من بالد الشمس من أعماق قليب / بالدي العربيه 

مثل عصفور على أبواا /  وارسو أطري مثل أشعاري جناحني إىل/  -يا أيها القلب األسري–ليت يل / العربيه
  .2اخلضر أغين

  

لقد أكد هؤالء الشعراء حىت وهم يعانون أعظم حمنة، وحيرمون من االنطالق كاآلخرين، سقوط 
املسافات واحلواجز بني الشعوب، وأكدوا تضامنها ووقوفها يدا واحدة يف وجه الطغاة، ألن الظلم املشترك 

 أنفسهم االستعداد للتطلع إىل اآلخرين ومشاركتهم من أجل انتصار قوى اخلري وحد مشاعر املظلومني وهيأ يف
على قوى االستبداد والظلم والطغيان، هذا ومل يقف شعراء احلبسيات يف إطاللتهم على العامل عند حدود 

خاصة يف اهليئات  الفئة الظاملة منها، حماكمةمشاركة الطبقات املظلومة آالمها، والبكاء معها وإمنا جتاوزوها إىل 
واملنظمات الدولية العاملية، ومناقشتها وحماججتها على صمتها وغضها الطرف عما حيدث يف العامل، بل 
وخمالفتها للقوانني فهي من تسنها وتصادق عليها وتتمتع شعوا يف ظلها ومن جهة أخرى تدوسها يف 

  .تدخل املباشر مستعمراا وتكتفي أحيانا باللوم والعتاب يف ظرف يستدعي ال
  

من أبرز الشعراء الذين فضحوا هذه املفارقات العجيبة الشاعر مفدي زكريا الذي وجه رسائل واضحة 
لكل أولئك املتالعبني مبصائر الشعوب، فهو يطالب يف حزم الس الدويل أن يكون حكما عادال بني طريف 

  :، ال متفرجا مهادنا للمستعمر )فرنسا -اجلزائر(الرتاع 
  

  .3، ال عتابا)حكما(نريد لديك     إنــا    : ل للمجلس الدويل وق
  

وينحى بالالئمة يف موطن آخر على الفرنسيني أنفسهم الذين قادوا ثورة احلرية وصاغوا قوانينها 
  :ومواثيقها، وأيقظوا بفضلها العامل، هال حرروا شعوبا أخرى تنوء حتت نري ظلمهم 

  

  .4أمما، تسام حقارة وتضـام       هم حرروا امليثاق، هال حرروا   
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ويفقد الشاعر مظفر النواب ثقته يف كل تلك املنظمات العربية والدولية وهو يرى فلسطني تضيع 
تضيع، وهم يتفرجون يف صمت أو يقيمون اجللسات الغائبة عن معايشة الواقع " عروس العرب"والقدس

  .1...."صوفية يف األمم املتحدةاجللسات ال"ومعاجلة املشكالت احلقيقية أو ما أمساه 
وينصح الشعوب العربية أن تكون وطنا واحدا ال أوطانا ممزقة أشالء، وأال ختدع مرة أخرى بالغرب يف 
مجيع أثوابه كما خدعت من قبل، وتقاتلت وتفرقت عندما انضم بعضها إىل دول احملور والبعض اآلخر إىل 

  :ى فقد تسوق هلم أسلحة فاسدة أخرى احللفاء، كما حيذرهم من وكاالت الغوث األخر
  

  ال ختدع ثانية / تقسيم آخر/ أسلحة فاسدة أخرى / فتلك وكالة غوث أخرى / إياكم أبناء اجلوع 
  

أو / فإما وطن واحد / وأقصد كل الوطن العريب / فالوطن اآلن على مفترق الطرقات / باحملور أو باحللفاء 
  .2فاملرحلة اآلن لبذل اجلهد مع املخدوعني وكشف وجوه األعداء/  لكن مهما كان فال حتتربوا/ وطن أشالء

ومما الشك فيه أن هناك يدا ظاهرة وراء كل هذه املآسي اليت انفتح عليها شعراء احلبسيات وشاركوا 
شعوم آالمها، هي يد احلكام بالدرجة األوىل واليت صوب إليها الشعراء أصابع االام منذ البدء، ومحلوها 

ية كل ما تتخبط فيه  الساحة العربية من اضطرابات وازامات وفقر وجهل وغريها بدءا باملستعمر مسؤول
الذي دمر كل شيء وانتهاء خبلفائه الذين مل خيتلفوا عنه، إن مل يكن بعضهم أشد منه وأنكى، فقد صب 

  .ظاهر اإلنسانيةالشعراء جام غضبهم على احلكام ومن واالهم وقدموهم يف صور ممسوخة جمردة من كل م
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 * الفصـل الثـاني* 
  الحبسیـات في صــورة السلطـان
 

  .صورة الحاكم  -
 .  االستبداد صور من ممارسات -
  .سدنته صورة أذناب السلطان و -
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  :  صورة احلـاكم  -
  

اصطبغ شعر هذه املرحلة بصبغة ثورية نضالية بارزة، ومحل الشاعر العريب احلديث واملعاصر لواء الرفض 
فلم تعد ظاهرة الطغيان . دمنذ البداية لكل مظاهر االستبداد االستعماري األجنيب، إىل القمع العريب اجلدي

والقمع يف الوطن العريب جمرد حاالت شاذة تصدر عن هذا النظام أو ذاك يف ظروف خاصة وتظهر يف حالة 
الضرورة مث ختتفي بعد زوال أسباا، ومل تعد املمارسات القمعية جمرد إجراء وقائي حلماية نظام، وإمنا صار 

املتعاقبة عثمانية وأجنبية وعربية، غري مرهون بطبيعة حمددة  القمع واالضطهاد مسة بارزة لكل احلكومات
ألنظمة ملكية أو مجهورية أو رجعية أو تقدمية أو رأمسالية أو اشتراكية، فجميعها مارس ما وصلت إليه عبقريته 
 من فنون سحق الشعوب واضطهادها، كما أنه غري مرهون مبرحلة زمنية معينة أو بفترة انقالبية أو انتقالية

، فالقمع يف الوطن العريب احلديث حالة مرضية مشولية ال يكاد ينجو منها قطر عريب، ودائمة مزمنة ال 1معينة
ختلو منها مرحلة من مراحل التاريخ العريب، فحىت احلكومات املتعاقبة اليت كانت تشجب مظاهر استبداد 

فيه عندما اعتلت كرسي احلكم وحتولت سابقاا ومتارس الرفض قبل وصوهلا وتقدم الوعود الرباقة، أبدعت 
  .إىل سوط يف وجه شعوا

تنمية أجهزا القمعية مبعدالت تفوق مبراحل "فقد سعت معظم األنظمة العربية اليت خلفت املستعمر إىل 
مثيالا يف أي قطاع آخر، وقد خلق هذا التربص والتوتر، والشعور بالكره املتبادل بني احلاكم ومعارضيه 

تشبه عالقة العدو بعدوه يف ميدان ... حبيث صارت ... يبا يف العالقة اليت حتكم القمة بالقاعدة وضعا غر
، إذ عرف الوطن العريب أنظمة مذعورة خائفة إىل حد الشك 2"احلرب بكل ما يالزمها من قوة مادية ومعنوية

كثري من األحيان إىل إحاطة  املرضي من الداخل واخلارج على السواء، دفعها ذعرها الشديد وغري املربر يف
نفسها بقالع حصينة وترسانة من احلراس املدربني وجهاز أمن داخلي مزود بأرقى تكنولوجيات الضبط 
والتنصت وتنظيم املعلومات، وبأحدث أدوات فض التظاهر وأساليب القمع والتعذيب، وفوق هذا عمدت 

، ولكن كل تلك 3حلماية نفسها من شعبهابعض األنظمة العربية إىل االستعانة بقوات أخرى خارجية 
  .الترسانات مل تستطع إسكات صوت الثائرين والرافضني واملتمردين

وألن األدباء والشعراء كانوا ضمري الشعوب وممثلي إرادا فقد واجهوا يف سبيل مواقفهم وكتابام 
يد وتصفية إن اقتضت سالمة ومسامهام الفعلية يف الرفض ما القوه من اضطهاد وسجن وتعذيب ونفي وتشر

فالسلطة ال تقتل الشعراء ألنفسهم وحسب، بل ألم دعاة احلرية ولسان الشعب، وقادته حنو  "الكرسي ذلك، 
، ليشكل صراعهم مع السلطة جزءا مهما من 4"التنوير، وروحه الذي كلما ألقوا به إل النار بعث من جديد
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ر العريب احلديث واملعاصر من السباقني إىل محل لواء التغيري منذ فقد كان الشاع. ، إن مل يكن كلها1معانام
البداية ورفض االستغالل واالستعمار وكل مظاهر االستبداد وما ينجر عنها من فقر وجهل وحرمان، فبدأوا 
أول ما بدأوا بواقعية ثورية تشرح الواقع وتكشف عيوبه وعناصر الشر والفساد الطاغية فيه، وحتث على 

  .، وانتهوا يف كثري من األحيان إىل املسامهة الفعلية يف ذلك التغيري2تغيريه
  

، ضد قوى االستعباد والطغيان واجلهل إىل 3وقد أدى هذا الصراع املشروع كما يراه حممد قميحة
طغيان السياسة على حياتنا طغيانا أخذ علينا كل مسلك، وغمر بيوتنا ومكاتبنا وشوارعنا، وكل زاوية من "

، ا تلبست كل فئات اتمع العريب وكل 4، حبيث ما عدنا نرى البشرية إال من خالل هذا الطغيانحياتنا
نشاطاته فكرية واجتماعية وثقافية، فال غرو أن يتلبس ا األدب عموما والشعر على وجه خاص، حىت كأنه 

دب السياسي الذي واكب هذه حتول إىل سياسة أو حول السياسة نفسها إىل شعر ،  هو ما ميكن تسميته باأل
األوضاع املكهربة، ويكفي أن يعد الشعر فن املقاومة، وتعد الكتابة شكال من أشكال النضال وحتمل 

  .5املسؤوليات
  

ويف ظل هذا الصراع املرير وظل املآسي العربية املتواصلة اختفى ضرب من الشعر، هو ذلك الذي خيدم  
 يفعلوا، ألن هؤالء األسياد واحلكام أصبحوا خصمه اللدود، فهم صانعوا األسياد واحلكام ويتغىن مبا فعلوا ومل

مآسي الشعوب ومهندسو حمنها وانكساراا الداخلية وازاماا اخلارجية، وإن الحظ نسيب نشاوى اختفاء 
يب ن املديح واهلجاء، فإننا من خالل تتبعنا لنتاج شعراء احلبسيات ومن عداهم من أعالم الشعر العرمكل 

احلديث واملعاصر انتهينا إىل أنه وإن اختفى غرض املديح أو كاد خيتفي نسبيا فإن اهلجاء تقوى واستشرى 
فقد مجع فيها الشعراء . السيما يف تعامله مع هذه الشرحية احلاكمة املستبدة الطاغية وأذناا وخدامها املطيعني

العربية من ترد شامل، وصبوا عليها جام غضبهم كل مهوم العصر ومحلوها مسؤولية كل ما تعانيه البالد 
  .وغضب شعوم

  

فلم يشغل اهتمام شعرائنا وهم قابعون يف غياهب سجوم موضوع كما شغلهم احلكام بأعماهلم، 
وجاءت صورهم يف قصيدة . خبطبهم وقرارام، بإدارم، بسجانيهم وجالديهم، وكل من يدور يف فلكهم

  .الوجوه تشعب أياديهم وامتداد سلطامالسجن كاحلة مظلمة متشعبة 
  

  وملالمسة هذه الصورة أو مقاربتها قلب  الشعراء جل صفحات التاريخ اإلنساين و راحوا يستعريون من 
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  مستبدي العامل القدمي كل صور بطشهم علها توازي بعض مظاهر  هؤالء فهم الفراعنة وهم الرومان واآلهلة 
وهم الذئاب والوحوش والغيالن ... قرامطة وهم الغزاة املستبدون وهم التتارالقدمية وهم شاهات فارس وهم ال

وكل الكائنات األخرى املرعبة يف اخليال العريب واإلنساين، وانتقدوا مظاملهم الظاهرة وكشفوا اخلفي منها 
 وفضحوا ما ترتب عليها من قهر وفقر وتشرد وجوع وختلف وخيانة وزيف، وأحيانا تناولوهم يف قالب

كما صوروا أعوام وأزالمهم يف صور عجيبة من ... هجائي ساخر ونقد سياسي هزيل وقهقهات موجعة
وخمربين وزوار فجر وجواسيس وعمالء وقضاة  -كما يسميها مظفر النواب-مباحث وأجهزة أمن أو لقط 

املستبدين الذين  ومن أوائل .ثعابني حمابر -كما يقول بسيسو -وفقهاء وسجانني وجالدين وشعراء مادحني أو
الذين كان هلم حضورهم يف القصيدة العربية احلديثة  األتراكتفتحت عليهم عيون الشاعر العريب احلديث 

الذي أعدم شنقا خرية املكافحني من طالب احلرية واالستقالل من " أمحد مجال باشا"نذكر منهم السفاح
يف ذكرى "ه العرب الشاعر فارس اخلوري يف قصيدة العرب السوريني واللبنانيني وقد صور مظامله وجرائمه جتا

الذين أعدمهم السفاح نظمها يف سجنه بسبب مهامجته األتراك وفيها يفضح سياستهم الغادرة وإن " الشهداء
محلت شعارات العدل واإلحسان ويكشف عن تنكيلهم بالعرب واستباحة دمائهم وسلب أمواهلم، إم 

  :م احليات يظهرون الطيب من القول وخيفون س
  

  سياسة العدل واإلحسان واللني      قالوا سياستهم والغدر دينهـــم     
  ويف حالقيهم سم  الثعابــني     يستدرجون حبلو القول مأرــم      
  فنكلوا واستباحوا كل قـانون      الحت هلم  فرصة يف العرب ساحنة      
  .1با ويرجع بأموال قــارون      دسوا لنا كل مغتر يعيث بنـــا      

  

ويعلن الشاعر املغريب حممد بن إبراهيم أخريا اكتشافه لطبيعة املستعمر الفرنسي وأنه من الوهم التعامل 
معه مبودة أو حمبة كاليت سبق  وأن عاملهم ا قبل سجنه، فهو اليوم عازم على هدم أسس مثل تلك العالقة 

  :مهم وبناء أخرى تناسب غدرهم وخيانتهم وظل
  .2وإين إىل ذاك األساس هلادم       بنيت على رمل أساس  ودادهـم       

 يشكو وإذ مير سليمان العيسى يف طريقه إىل السجن مبواطن أيب العالء املعري فإنه خيصه بتحية عاجلة و
اد هو إذا ما إليه حال املعرة والوطن العريب املقيد كله، ويذكره بنضاله ووقوفه يف وجه الفساد ولكن أي فس

قيس ذا املفسد الكبري اجلامث على وطنه، و يتأسف ألن املعري مل يعرف املستعمر السفاح وهو يغرز أنيابه 
وخمالبه يف الوطن العزيز  فال يترك إال اجللود ومل يعرف أيضا ظالله وأذنابه من أنصاف أو أرباع احلكام ومن 
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إال عن أوامره ومل يصدم يوما يف رحالته املشرقة املغربة عامة اتمع وهم يتزاحفون خلفه وال يصدرون 
باحلدود املزيفة اليت مل توضع إال لعزل الشعوب العربية عن بعضها البعض وخنق الشعور باالنتماء الكبري 

وتعويضه بانتماءات قومية عرقية حمدودة، ومل يشهد احتالال غامشا لشرب من التراب العريب، " اإلسالم والعروبة"
  : تم قصيدته بتحية أخرى عجلى ألنه ماض يف طرق أخرى تبتعد به عن طيف املعري والذكريات املسترقةوخي

  !ا ـعجلى، وأنداء وطيب          ة  ــحتي... شيخ اخللود
  العصيبا ومل تر اخلطب           اد ـزجمرت يف وجه الفس

  نيوبا السفاح يف وطين          ر  ــم تعرف املستعمـل
  ا  ــالقلوببنا   لتحتل         ـود  دع اجللـت... باوخمال

  اـدبيب ... وراء أرجله        ـــن   املتزاحفي وظالله 
  الركوبا حيث أزمعت          " باحلواجز"ما كنت تصدم 

  وكنت يف وطين الغروبا          كنت الشروق مىت أردت 
  .1"اـنونج" يستباح وال             "مشاال"  زجمرت مل تشهد

  

يعرض مسيح القاسم  احملتل مرة يف صورة اسكندر العصر اجلديد ، الكون رهن " حوارية العار"ويف 
  : ويقدمه أخرى يف ثوب السلطان صانع التاريخ، احلريف عبيده وإمائه امللك املطاع ،إشارته

/ د املعبود أرضهوالعبد عن كرم يبيح السي/  والدموع... والدم و... اخلزي/ موالي ميتثل اجلميع 
مطر على األتباع /  !هيا باري الغيوم الواعد/ يا االسكندر العصري ! موالي / ....  ؟ ويبيحه إن شاء عرضه

! موالي / ...  ورهن شهوتك الفلك.../ هذا الزمان كما تشاء/  !ونريانا على زمر الفلول اجلاحده ../ ياقوتا
  .2!شئت لك  ما/ ....  !ما شئت لك / ....  موالي املطاع

احلكم "وينظر مسيح القاسم إىل احملتل وهو يعيث فسادا يف أرضه وشعبه وحيكم األرض بقبضة حديد 
وينظر إىل سواعد شعبه احلديدية وإرادته فيتخيل العدو جمرد مارد صغري أخرجه يوما من القمقم " العسكري

اهري بركاا الذي يلتهم الساحر وجيرب ساحر رمبا هو أمريكا أو اجنلترا فعاث يف األرض فسادا ولكن للجم
  : املارد على العودة ثانية إىل قمقمه واالستجارة بساحر جديد

يريد / أن يقبل الغرق .... يريد للزورق/ مارد صغري... من قمقم البحار/  وشعوذ الساحر فانطلق
يريد لإلنسان أن ميوت / شجريريد للجذور أن حتيا بال /  من الورق.... أن تقطن يف كوخ/  للحرية احلمراء

  / بساحر جديد/ فعاد للقمقم يستجري/  والتهمت ساحره النريان/  !وانفجر الربكان .../ يريد أن !/ يف احلياة 
  

  .1ساحر ليس له وجود
                                                

 .237- 236/ 1 - األعمال الشعرية  –سليمان العيسى  -  1
  .553- 548 - الديوان  –مسيح القاسم  -  2
  .79- 78  –نفسه   املصدر -  1
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ألرض إفريقيا وشعبها البائس الكادح اجلريح سوى أم برابرة  وال جيد البيايت ما يصف به املستعمرين
  :عث الرعب و الفتك باملئات من الشعوب لئام  جاءوا لب

ومنازل البيض، / ومزارع املطاط، والبوليس يفتك باملئات / الكادحون السود والغربان واملستنقعات 
  .1تغفو، كحيوان خرايف، عجيب/ الربابرة اللئام 

  

ألسرية وتنتهي آالم كل الشعوب العربية وتشرق يف مسائها مشس احلرية الدافئة إال فلسطني تبقى ا
الوحيدة ، ومما يعمق جرحها تكاثر هذا العدو تكاثرا خارج القوانني الطبيعية ونواميسها املعروفة، فهذا الوطن 
املسروق ال يعتمد ككل األوطان األخرى على النمو الطبيعي وإمنا يقوم على فلسفة الغزاة العابرين للقارات، 

ردهم أىن شاءت لتعود حمملة بأولئك املشردين يف اآلفاق يرسل االحتالل رحيا من الطرد على أبناء الوطن تش
العابرين الغزاة، ويتأمل الشاعر هذا املشهد العجيب فيتخيل العدو وحشا رهيبا يهيل تراب الفناء على كل شرب 
من األرض احملتلة ، وحشا بأذرع من اجلحيم تسرق نور احلياة من العيون وتفجع كل بيت باملوت أو الطرد أو 

  :و تصادر كل بوارق األمل فيه  السجن
  

ناب يف الزهر  وينشب/ على الصدر جيثم خيطف لون احلياة/ هو االحتالل له أذرع من جحيم جتوب 
  جتوس الشوارع تطفىء ورد الشباب / تعاود بالعابرين الغزاة اهلبوب / رياح من الطرد هبت علينا /  اخلطوب

يصادر يف الغيم برقا / /مقيت، رهيب يهيل تراب الفناء.. / .وجتأر بالسجن باملوت بالطرد يف كل بيت/ 
  .2باحلزن نبض القلوبليغرق / يضيء 

  

وذلك ما كان يؤمل الشاعر فايز أبو مشالة فبينما يقتاد أبناء الوطن وأهاليه إىل السجون ويهجرون إىل 
  .كل بلدان العامل أو ينفون، حلل حملهم غزاة آخرون قادمون من كل األصقاع

  

 -حجـه  –املشـبك   –نافع  –قاهرة  –الرادع ( ل النظام اإلمامي يف اليمن وسجونه الشهرية ويشك
إحدى الصفحات السوداء يف التاريخ العريب احلديث اليت جترع مفكروا اليمن وأدباؤه وأحـراره  ...) األهنوم

صـار  "سلطانيا وإمنا  مل يعد نظام احلكم إماميا وال ملكيا وال) 1948-1904(ويالا، ففي عهد اإلمام حيي 
ولعل أهم . ، ورمبا كان عهد ابنه أعىت منه3"تسلطا وراثيا وقيدا تارخييا ثقيال مينع تقدم الشعب ويعرقل تطوره

ما ميز هذا النظام توقه إىل استئصال كل الثورات املتمردة وتصفية عناصرها حىت امتألت السجون بالرافضني 
  يعلـن أمـام املـأل بأنـه سـيلقى اهللا ويـده خمضـبة بـدماء         ، ويكفي أن اإلمام حيي كـان 4والثائرين

،  ويعلن ويل عهده أمحد أنه سيقتل أحد الشعراء اجلريئني ، فبعد حوار دار بينه وبني الشـاعر زيـد   1األدباء 
                                                

  .179/ 1- األعمال الشعرية  –عبد الوهاب البيايت  -  1
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املوشكي وقد كان قريبا من القصر عندما نشر ميثاق األحرار خطأ وقد اختار امليثاق املوشكي وزيرا للعدل، 
وتطور بينهما احلوار حـىت استشـاط غضـبا وصـاح يف     ! مربوك يا ولد زيد على الوزارة: كم هنأه يف 

وهل ستصـربون  : "فرد املوشكي يف صراحة نادرة " إنين ألمتثل بقول عثمان ال أخلع ثوبا ألبسنيه اهللا "وجهه
وشكي علـى نفسـه   لقد حكم زيد امل" فأعلن وهو يغادره حمنقا لألستاذ صاحل حمسن" على مثل اية عثمان

، 2، وأقسم يف جملس آخر وقد وقعت يف يده إحدى قصائد املوشكي احملرضة على الثورة أنه سـيقتله 1"باملوت
ولكنه مع ذلك مل يسكت عن قول كلمة حق يف وجه سلطان جائر، فرآه وهو يقتاد أحرار الـيمن مكـبلني   

  :باألغالل كالذي أصابه مس فأذهب عقله 
  .3أعقلك باق أم بك املس ال يهدا    عى م شدا    إىل أين باألبطال تس 

  

ويتساءل الزبريي إن كان هؤالء األئمة قد خلقوا الشعب اليمين فله عليهم عهود وذمم، ويضمهم إىل 
  سائر املآسي اليت يتخبط فيها من جهل ومرض وظلم وجماعة وخمافة وإهانة وإمام يقيد اإلرادات ويلجم 

  :األفواه 
  خلقوه عهد عندهم وذمام        األنام فهل ملن    هب أم خلقوا

  بؤس ويف كلماـم  آالم     مـا لليمـانيني يف حلظاـم     
  وجماعة وخمافة  وإمــام       جهل وأمراض وظلم  فـادح     
  .4قيد، ويف فمه البليغ  جلام       والناس بني مكبل يف  رجلـه     

  

قاصدا معىن آخر هو الذي " أمحد اهللا تعاىل"حيانا كتاباته ومراسالته بـ وقد كان اإلمام أمحد يوقع أ
  :فهمه الزبريي وأشار إليه سابقا وكرره يف موطن آخر 

  

  واجعلوه ربا سوى اهللا يعبد    "   اهللا أمحد"أصرخــوا يف األذان 
  واملستعان يف كل  مقصـد    وازعموا أنه احلفيظ على األرواح    

  .5مكان ترى اخلبايـا وتشهد    يف كــل    " عيناه"مواخلبري العظي
  ويتسلل الزبريي يف إحدى رؤاه الشعرية إىل حمراب الطاغية وهو يصلي على صوت السالسل  والقيود 

  

وأنات شعبه املنبعثة من األكواخ والقرى حيث ااعات واألوبئة حتصد الناس واإلمام غافل عنها يف غيبوبة لذة 
  :راء األلوهية النك
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  أنه ابن للوحي أوسبط طه    أيها الظـامل الذي  يتبــاهى     
  دهورا وخيفضون  اجلباها      تشهد الناس يركعون حواليـك   
  أم أن تكــــون اهللا        تتوخى أن تكون شريك اهللا فيهم   
  يف مستها ويف معناهــا       كلها لذة األلوهية النكـــراء  

  نفاقا موحدا  أواهــا       رأينــاك     وإذا جئت للمصلى
  .1فلماذا تكون أنت اإلله       أنت  مؤمنا  بإلــه     إن تكن

  

خطبة "ويسمى إحدى خطبه إثر عودته من رحلة استشفائية إىل إيطاليا وقد هدد فيها وتوعد بالقتل ب
ابوية، وأك الذبح سيفه فجاءهم ويصفه باجلزار الذي صدئت مديته فاستمنح إيطاليا مدية أخرى ب" املوت

  :بسيوف أخرى أجنبية، ويشعره مرة أخرى مبرض التأله على الشعب فيقول ساخرا
  

  .2س فوق العلياء فوق  الربيهــــفتأله وخذ مكانك فوق الشم
  

بل إن املوت يعجب من اإلمام املتعدد األرواح يف أرض اليمن فحيثما حل اليمنيون ارتاعوا وأىن ولوا 
  :تهم بشاعة احلياة بعيون اإلمام املزروعة يف كل مكان فكل شخص وكل شيء فيها إمام صدم

  

  منه حيث أقاموا " اليمانيون"     وزعت روحه على األرض يرتاع   
  .3كل شخص وكل شيء إمام     فإذا  باحليـاة  شنعــاء  فيها    

  

ه ببناء األوطان وتشييدها وتوفري األمن بل إنه جعل من املوت حقا جمانيا لكل اليمنيني وإن شغل غري
  :والعيش اهلىنء لشعوم فإن اإلمام يتجه حنو بناء آخر هو تشييد السجون الراقية 

  

  تستوي السكني فيه والطعني       شيدوا  لألمن سجنـا راقيـا     
  .4رأيهم حق لكل العامليــن       إن جمـانية املـوت  علــى   

     

، فقد أهدى االحتالل ألطفال 5"املوت جمانا" ه الذي أشار إليه حممود درويش يف قصيدتهوهو املعىن نفس
  .كفر قاسم موتا جمانيا فتساقطوا كالفراش

  ويف فلك املعاين نفسها يشبههم الشاعر إبراهيم احلضراين باألصنام اليت تعبد يف بالده ويسميهم الطغاة 
  

عنه هذا الضيم ويسقط عنه أغالل العبودية ومىت يرحل عن عرشه  بل األقزام، ويسائل وطنه العزيز مىت يرفع
  :هؤالء الطغاة ظلما، األقزام قدرا 
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  وعلى أدميك تعبد األصنام     حتام يا وطين أراك تضـام   
  .1عرش التبابع معشر أقـزام    وإال م يرتفع الطغاة ويعتلي   

لفات وآثام أولئك الطغاة ارمني الذين شوهوا ويوافقه الشامي فريسل صرخة من سجن نافع شاكيا خم 
  .2وجه تاريخ وحضارة اليمن السعيدة ذات يوم، ومل يتركوا غري البؤس والفقر والدموع واملشانق واألغالل

ويقلب سيد قطب صفحات العبودية القدمية وسجالت األصنام واآلهلة فال حتضره إال صورة هبل اليت 
اكم زمانه املستبد وقد صيغت له بطوالت زائفة صنعتها له أمريكا وصدقها يسقطها يف سخرية قاتلة على ح

  :كما صدقتها شعوبه املستضعفة وراحت تزعم له من الصفات ما مل يبلغه حىت األنبياء 
دعها فما هي غري / ملن التعبد واملثوبة واخلضوع / ... رمز السخافة واجلهالة والدجل / هبل هبل 

رمز / هبل هبل/ ... وتكفل الدوالر كي يضفي عليه االحترام / ا صنم يراه العم ساممعبوده/ خرفان القطيع 
/ ملك جتلبب بالضياء وجاء من كبد السماء / زعموا له ما ليس عند األنبياء / ... السخافة واجلهالة والدجل 
  .3ومن اجلهالة ما قتل/ هو مرسل هو عامل ومعلم / هو فاتح هو عبقري ملهم 

اإلله "مصورا فيها ما فجره ذلك املستبد " ظالم" أطلق اجلواهري قصيدة"يب غريب أ"ويف معتقل
  :من ظلم وظلمات وشرور يعرضها يف قالب رمزي توسل فيه مبظاهر كاحلة من الطبيعة " املهيمن

كأن اإلله الذي / ... كأن ثناياه عش النسور/ وزجني ليل خييف الدهور/ وجنم يغور.... ظالم يفور
/ رداء جيللها أدكنا/ وينسل مما حتيك الشرور/ غباء الفسوق وعهر الفجور / جر من جنبات العصور يف/ هيمنا

  .4أجل أيها الصاعق األجوف/ ... أجل أيها الفلك األعجف / ...  به تتزيا بنات اخلنا
رة ويرجع مظفر النواب بدوره إىل سجالت التاريخ القدمي يقلب صفحاا املثقلة باملظامل عله جيد صو

مشاة أو قريبة من صورة حكام عصره، فقد كان متحامال عليهم مجيعا خباصة حكام اخلليج، فتقفز إىل 
ذاكرته أعىت صور االستبداد والطغيان يف التاريخ البشري، صورة فرعون الذي مل يقف به األمر عند 

ومظامله وجربوته فحشر يف  صالحيات احلاكم وليكن مستبدا وإمنا أراد االرتفاع إىل درجة أعلى ال تتناسب
، ولكن مظفر يستنجد ذا الفرعون القدمي الذي أقام أهراما خلد ا املوتى "فنادى فقال أنا ربكم األعلى"ملئه 

، فهل يسمعه فرعون مصر اهلزائممن فرعون مصر اجلديد الذي راح يبتين أهراما جديدة لتخليد املخازي و
يف الطغيان واالستبداد يصغون، لذلك حيول الوجهة إىل حاكم مصري القدمي ومىت كان امللوك و هم من هم 

  :إلنقاذ مصر من هذا الفرعون اجلديد  مآخر هو كافور اإلخشيدي وكل مماليك مصر يطلب هبته
  
  

  ترتفع اخليل بالرسن / فرعون... يرتفع اد/ فرعون... يرتفع الصبح/ فرعون.... فرعون.... فرعون
  

                                                
 .169  - األبعاد املوضوعية والفنية حلركة الشعر املعاصر يف اليمن  –عبد العزيز املقاحل  -  1
 .وما بعدها 83 - حصاد العمر  –أمحد حممد الشامي  -  2
 .14- 11 - ط  - د،  ت.األردن . حلن الكفاح - الرفاعي هاشم  - سيد قطب  -  3
  .118- 116/ 3 - 1982 – 3ط –بريوت  –دار العودة  –ديوان اجلواهري  - حممد مهدي اجلواهري -  4



 -

فوق اجلبني / رفعت عيوين إىل نسر طيبة/ وقليب توقف يف احلزن كاحلجر اإلردواز.. / ..الذهبية أصرخ قف
من يبتين هرما لك هنا/أفرعون يا من ختلد أهرامك املوتى أسرع/الذي مسحته اخلليقة باخلمر واالعتزاز

استجرت /لكن مىت كان كافور يصغي/املسكدعوت أبا/ولكن مىت كان فرعون يصغي /للمخازي
  .1هال لوايل اجلزيرة كسوملكنهم أرسلوا مصر فوق اجل/...املماليك

ألشياء العربية وليس النفط اات املشبوهة اليت تبيع كل قويفضح كل تلك البيانات العربية الكاذبة والصف
يبيعون أيضا " خنازير هذا اخلليج"اخر بل يرى أن وفحسب، تبيع النخيل وتنقل حىت األرض مع النفط يف الب

  : الثمن وليس للشعب املؤزر بالظالم غري الدماء ون ويقبضاإلنسان العريب
إىل / مع العرب الفقراء من األطلسيفهذا دم جي/ ه تكذب العاهر/  تقول البيانات قد قتلوا عامال واحدا

أرى األرض تنقل أيضا مع النفط يف / ه وإين مع النخلة الكافر/ يعت وقد كفرت خنلة حني ب/  اخلليج يف ضفة
  .2رهلقد متت الدائ/  رم بالقروضوالذين هنا ميسحون قذا/  خنازير هذا اخلليج يبيعوننا/ ه الباخر

  .3"املماليك"ا على حكام وطنه وخيصهم بقصيدة هوحيتفظ البيايت بصورة املماليك تلك ليسقط 
معني  نإمسيح القاسم احملتل جمرد مارد يبحث عن ساحر جديد بعدما فجر بركان الشعب ساحره فرأى وإذا 

فرياه ويرى كل . نه غول الزمان أبسيسو ال خيرج عن دائرة استصغار هذا الذي جترب أمام الشعب وأومهه 
ة يف أضالع هذه الغيالن منأمثاله جمرد غيالن من ثلج مبخالب رملية إن فجر السجناء بفؤوسهم الشمس الكا

  : كأعواد من زبد ودخانواوت الثلجية تكسرت 
  

/ ههي ليست أسطور... /..أين الشمس؟/  للشاطئ صياد يصرخ/  يدفعها املوج/  غيالن من ثلج
مشسك يف أضلع /  ال تسأل أين الشمس... / وخمالب من رمل/  بعيون من زلف/ ه غيالن الثلج املقرور

  .4من زبد ودخان/  تتكسر كالعيدان/  الغيالنوتتفجر /  أطلعها بالفأس/  غيالن الثلج
اخلرافية األسطورية يسقط بسيسو على طاغية العصر صورة التنني الضخم وقد  جانب صورة الغول وإىل

  :وحال دون الشاعر الظمآن املشوق إ ليها و دون االرتواء منها  على مدن فلسطني وقراها بسط جناحيه
  .5فوق الينبوع املختوم/  ننيتقد بسط جناحيه ال 

  

 رأسه وينعب غراب البني خمربا بنهايتهلشعب واوجيعله يف قصيدة ثالثة القيصر الذي يطلب الشاعر 
  :األكيدة 

  

  يا طالب رأس /  ؟ خيرج قدامي ويصيح إىل أين/  تتبعين يا وطين وغراب البني/  له من غري يديناك
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  .1يا حايف القدمنيالقيصر 
  

صائد ر الذي إذا ضاقت به األحوال راح شعراؤه خيمسون القملخدويتأمل البيايت واقع شعبه املستسلم ا
حول الناس إىل آالت فال فرق بينه وبني أفيون الشرق القدمي الذي ، مآسيهم  عصنايف  القدمية يف ذم الزمان ال

أمثال هوالكو من  كامهمحيزاول بينما  نيكادح عبيدإىل  إال العبث حببات احلصى والرمل و اال هم هل
  : وهارون الرشيد جتارة القول املزيف والرقيق واحلرمي

رتفون تسي / مازال التنابلة العبيد / مازال يلعب باحلصى والرمل / ب األفيون والشرق القدميوسحائ…
  )هارون الرشيد(و) هوالكو(مازال  / ويزاولون جتارة القول املزيف والرقيق... /دم املساكني احلزاىن الكادحني

  .2)ون الرشيدهار(يولدن مث مينت عند الفجر يف أحضان  / وقوافل التجار والفرسان والدم واحلرمي
قل أا مازالت قائمة إىل زمنه أال وهي صورة نوجيد البيايت هلؤالء الطغاة صورة قريبة من عصرهم إن مل 

  . 3إحدى الصور املصغرة لطاغية العصور إال جرائمه، فما العمدة املرهوب ماسح دماء الظهور بالسياط 
  

ال صورة إبليس يف إاء اإلنسان يف عصره موضوعيا يوازي أعد أما بدر شاكر السياب فلم جيد معادال
الصورة على عادته بالرموز  ىحالة الغضب وما ينجر عنها من دمار وإن غش، أعىت حاالا وأشدها 

ا طغاة العراق على ن الذي ظل واضحا جليا هو صورة الشر املطلق اليت أحب أن يربز إواإلحياءات الكثرية ف
املسلطة على الشعوب من " اللعنات"رحلة شعرية مطولة يف ثالثية مساها امتداد عقود وطغاة العامل كله يف 

األرباب املتطلعني بغري "حكام عصره يف قصيدة أخرى  ي، ويسم4ىل الصنيإىل اجلزائر إالعراق إىل تركيا 
  .5"رمحة

  

طنني يف حق املواة شعبويستعري حممد مجيل شلش للشيوعيني الذين ملكوا زمام العراق وارتكبوا جرائم 
بال وتعليقهم يف فروع األشجار وقد عاىن الشاعر بدر شاكر باحل الناس منها ما ذكره الشاعر عن قصة سحلهم

حرب التجويع والسجن من البطش والفصل من العمل و وظلم الما أعلن انسحابه من احلزب من دالسياب عن
  :ه وناضل من أجلهذلك العذاب خماطبا الشعب الذي أحب ةشلش يف قص مجيل ،  يقول6الكثري

  

غري /  بايراعف اجلرح خض الوهال/  صليبا –لعينيك  -وتعلقت/  ر نشيدا عربياجأنا طرزت لك الف
  "حبال"تلوا يا قوم ففلت: مل أقل/  مل أعلقك إهلا دامي القلب جرحيا/  ايحنور مسال مل أعقلك على أعمدة/  أين

  

  فلتسقط /  مل أقل/  هوالكو جديدا" جينوسيود"ء مل أصافح فوق أشال/  مل أقل فلتشحذوا يا قوم نصال
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  .1شعبا سعيدا/  نقاضهاأولتعش ذؤبان  صهيون على /  األمة تارخيا وشعبا ووجودا
  

ر دالذين حت" التتار"حلكام بالده بصورة هوالكو مضيفا إليها رمزا آخر من رموزه  مرة أخرىوحيتفظ 
  :  منهم وعاث وإياهم يف األرض فسادا

  

حسب ... / ألحبايب أغين/  للماليني اليت تصنع تارخيي/  ويف أعماق سجين/  هوالكو ليل مل أزل يف
ويغتالون أفراح / ..يصنعون اليوم مأسايت/رأحفاد التتا.../ وحسيب... / وحسب الشعر مصلوبا/ ...إمياين
  .2النهار

  

هدم تلك و م الة ثائرألنه ال حم ويتفاءل يف موضع آخر بزوال التتار مادام يف النفوس متوز سجني
  : الواهية اجلدر

  

  .3وحييا ويفىن التتار/  ك اجلداراسيهدم ذ/  إهلا سجينا/  مازال فينا" متوز"حيث ... هنا
  

، وألن هوالكو أطبق سلطانه على الشعب العراقي 4"الفاجرة سورالن"كما يسميهم يف موطن آخر 
ف بريقها وينطفئ ذات يوم جصودة يف كل مكان سيال دامسا ولكن عيونه املرياملستكني فقد أحال حياته ل

  .5عندما يهب العبيد وحيطموا القيود واألغالل
  

زرعوا فيها ، استباحوا حرمتها غجرا يهاقوا علبالشرير وأتباعه وأذنابه وقد أط ةدينامل حاكمويرى البيايت 
  : بادرة أملوسدوا منافذ النور وأطفأوا أي عيوم 
  

/ حاكمها الشرير/  خياف من عيون/... مدينيت العمر/  مدينيت أهلكها الضجر/  جرغمدينيت استباحها ال
  .6...امليت الضمري

  

،  ولكن 7ويسميهم يف قصيدة أخرى اللئام الربابرة  ، وهم عنده أيضا قاطعوا الطريق واملسوخ والضباع
إن ،ىل كل مكان إيسهم جر والتتار إليضاح صورة ضالهلم وظلمهم وامتداد أذاهم وجواسغهل تكفي صفة ال

نقب يف أنقاض تاريخ الظاملني وعليه فإنه يردفها بصورة أخرى لقوم الصورة مل تتضح بعد يف ذهن البيايت امل
يقول مستعرضا إحدى صور املنفى أو ، 1قوم لوط" سدوم"األرض وهم وجه  علىكتبت عليهم اإلبادة من 

  : ه باملنفىيالسجن الشب
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الشرك يورق /  !سدوم طلليمين ومن /  ماذا تروم/  اقص يف وجومرتوهليب تنور /طلل وبوم... 
  .1ماذا تروم؟/  إن باركته يد رؤوم/  كالصنوبر والكروم

  

وخيصص معني بسيسو من بني حكام العراق الطاغية نوري سعيد فيعدد جرائمه الكثرية ويف مقدمتها 
ويكشف ، " نفط العراقي يدفق يف فم املستعمرينيظل ال"الذي ال معىن له سوى أن  ع حلف بغداد ياخليانة بتوق

عدو "املثقفني حىت صار عنده  علىاملعلنة  بهلما التفت إليها رفاقه الشعراء إا حرقعن جرمية أخرى بشعة 
  .2"عة وعدو أشواق الورقباملط

  

وكذلك مل تستطع صورة فرعون وهو ما هو يف الطغيان أن تعادل عند مظفر النواب تصوره حلكام 
ها بصور تستطيع الصمود أمام جتاربه الفعلية معهم ومنها حادثة فراره دصره من اخلليج إىل اخلليج، فراح يرفع

" الغيالن اإليرانية" ةالسجن وأثناء رحلة التيه يف الصحراء يقع يف قبضالوقوع يف من العراق إىل إيران خشية 
يبة واألخرى حتت وقع غن يستحضره بني العفته به الذاكرة وحركته سياط العذاب فكاأسومشتقاا مما 

بعضا  امن الذئاب الشاهنشاهية إىل وطاويط الشاه إىل حسني األهوازي والقرامطة وخيالط بعضه ، السياط
  : ن قدره السفر من سجن إىل سجنأجتاوبا مع احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعر حتت وطأة هذه الصدمة وك

  

والغيالن /  رأتين يف الطني أعدل من قدمي امللوية/  اهيل الصحراءفأيقظت جم/  ينذناديت بكلتا أ
وزاغ ... وجاء التعذيب... / وجاء حسني االهوازي يفتش عن دعوته/ ه اإليرانية تقترب اآلن من القدم امللوي

 / يف طهران وقفت أمام الغول/ ...سال لعاب الذئب على قدمي /وشم الذئب الشهنشاهي دمي/ اجلرح
  .3عشرة جالدين/  األحذية الضخمةببالسوط و تناوبين

العصر الذي غالبا ما يعتلى العرش  مل يبحر قط رمزا حلاكمارتقى املنصب و الذي من القبطان خذويت
ائله كيف صار على الناس سفيدون مؤهالت للحكم   من الذي يعرفهو ، دماء سابقيهببانقالب عسكري و

  : دماء البحارين األجماد اليت تلوث عنقهو الوحل املثقل سجل تارخيه ماما وهو ال يعرف من فنون البحر إال إ
  

/  ولن مينحك البحر احتراما/  الثقب وإمنا أنت ه/  ليس باملركب والبحر ثقوب/ ورا زأيها القبطان 
أصبحت /  األجماد يف عنقك ةودم النوتي/  وتارخيك وحل/  ومن أين ومل تبحر/  هيهات... تدعي املركب

  .1بحر إماماعلى ال
  

يزيد ورأس احلسني ويرى  ابنهال بنظره صورة معاوية وطريقة وصوله احلكم وصورة جكلما  هوتراود
، 2"ويرعون شأن احلروب/  هم كثريون حول معاوية يضربون الصنوجنفمازال م:" أن التاريخ يعيد نفسه
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بن أيب  مامه ألمثال من أسلم هلم عليتصم أال يسلم زعوال املا ولذلك ينصح القائد املنتظر الذي ليس هو يزيد
  : العنان فأضاعوا اخلالفة وصار الذئاب هم قادة القافلةطالب 

  .1قثال ي هوافقمبن مبت ثقأو /  شعري وال ترتلقلألال تسلم عنانك 
خر الذي ال نكاد جند له شبيها إال عند شعراء السا املقذع  جاءي يف كثري من األحيان مطية اهلطوميت
  .2"اد اخليلقرأبناء "فيسميهم  وما كانوا يتراشقون به ،النقائض 

مرة ر الزمن الغاب أشباح تهأما الشاعر جواد مجيل خريج مدرسة السجن الصدامية فريى احلاكم وحاشي
  .3ف وأصحاب أكف قذرةهوك و أشباح

ليمين غري صور وال ترقى صورة من صور احلاكم العريب إىل ما بلغه اإلمامان حيىي وابنه أمحد يف الشعر ا
ن عن وبيبقدر ما هلل الشعراء املغف ، زمية النكراءالرئيس املصري مجال عبد الناصر الذي ارتبطت به خمازي اهل

أدباء آخرون  ضعفهاقاط نبقدرما كشف  1952ا يف بدايات ثورة طوالبذه الشخصية وهتفوا بهلاحلقيقة
هم ظلناصرية وشاركهم شعراء السجون الذين نالوا حبكتابام النثرية الغزيرة وجلهم من خرجيي السجون ا

سواء ويتعجب  بالذئاب بل هم يف نظره والشياطني هذا جابر احلاج يشبه أتباع الرئيسمن بطشها وزيادة، ف
  : اخلري واحملبة واإلخاءقيم كل  كيف استباح م مجال

  

                     واء              ـس هم والشياطني         اب ـمن أين جاءوا بالذئ
  اء   ــواإلخ سبل احملبة        " مجال"كيف أستباح م 
  وياء                                 ـاألق صر عهدملعيــــــد زعموا شعارات ت

  اء ــوالبغي يغريه الثن        م ـــعلق فإذا احلقيقة 
  اءـللشعب قمتم أوصي        م  ــأنك يا من زعمتم 

  .1اءـامل واجلهالة والغبــــــ يأيت باملظـال خري
  

ومن القصائد اليت مل تترك صغرية وال كبرية عن هذه املرحلة احلرجة من تاريخ مصر إال أحصتها 
نظمها الشاعر ) بيت 314(القرضاوي أو كما مساها ملحمة االبتالء اليت جاوزت أبياا الثالمثائة بيت " نونية"

لتحرمي األوراق واألقالم،  –كما فعل من قبل مفدي زكريا  –ا عن ظهر قلب داخل السجن احلريب وحفظه
فهي وثيقة تارخيية هامة ألن الشاعر  ،وحفظها شباب املعتقل وصاروا رواة هلا ومنهم من نقلها خارج مصر

زجوا بني املباشر وسرد الوقائع احلقيقية بأدق تفاصيلها خبالف سائر الشعراء الذين م وباعتمد فيها على األسل
احلقيقة واخليال واعتمدوا الرمز وركزوا على اجلوانب اجلمالية الفنية وفيها يسمي حكام مصر بالعصابة اليت ال 
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، وجعلتهم يترمحون عليه ناسني أن 1"نريون"جرائمها الناس ما أحدثه  تسنحتتكم ألخالق أو قانون فقد أ
  : يف لوحه احملفوظأفعال اخلليقة  حيفظ ل حدثا وأن اهللا غفالتاريخ ال ي

  

  "ذو النون:"أبدا فكدت يقال يل    ي    ــفم  يف  لوحت  نونية والنون
  يـا يعيينـام مـلألي  وتركت    صورت فيها ما استطعت بريشيت    

  ونــانـق ر بال خلق والـمص           بين  اأحداث عهد عصابة حكمو
  " !رونــني"ا على ــحىت ترمحن         وا  ـست مظاملهم مظامل من خلنأ

  نـــخبطبة وطني  د نوموهـق       م   ـحسبوا الزمان أصم أعمى عنه
  ل والتدوينـوم بالتسجيـوتق        م   ــمنه تسخر  وبراعة التاريخ 

  .2ونـــاملكن هوكتاب هيف لوح        ا   ــحمصي وكفى بربك للخليقة 
  

هم الشعراء بالذكر وأرخوا جلرائمهم وحللوا خص وهم ال خيتلفون عن كل املتأهلني الطواغيت الذين
يقول القرضاوي فاضحا الثورات ، إلرضاء الغرب أوال وأخريا ما كانت إال  أسباا واتفقوا مجيعا على أا

جنازات مصر العظيمة يف صناعة ما مل تدركه مصانع العامل إرا من خاملزعومة من ثورة صناعية وزراعية سا
  : تعذيب بكل ألوانه وصورهكلها، إا صناعة ال

  نـــبتخلف التصنيع والتعدي   رنا  ـمص م ـإن رميت قل للعواذل 
  نــيف صنعة التعذيب والتقري      د علت وتقدمت   ــمصر احلديثة ق

  ونـحلساب االستعمار والصهي      حلساب من هذا أتدري يا أخي؟   ...
  نــميأوالت  ت بالتثبي يعدوه    ادته لكي ــأرضى بنا الطاغوت س

  ونـئخكم قد نكبت بغاشم و         ثراــيا مصر حظك مثل حظي ع
  نــرزي  كل يريد امللك غري      !    ـرة عش فجاءوا  ،ثرنا على ملك

  ونـالفرع ثملك امللوك ووار    ه       ـــنفس وإذا رئيسهم يرى يف 
  1" !ن دوينـلكم مال جتعلوا ربا         م   ـــأنا ربك " :يف نفسه ودمائه

  تلك الصورة اليت حاول عبد الناصر الظهور ا أو حاول احمليطون رؤيته ه الشاعر مجال فوزي ركاشوي
  

ولكن هل يستطيع الشاعر  ،يباركهم حينا آخر يساه عمالقا يسعى بني الناس حينا وقدوهامه ا فصوريإ
  نكيله بالناس وقد شرب من كأسها على يد الصادق مع نفسه أن يزعم كل تلك املزاعم وهو يرى أساطري ت
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ويرى ترتله عليهم بشروره كأنه املوت الذي شبه به شعراء اليمن أئمتهم املتجربين، يقول يف ، زبانيته علقمها 
ل اجلامعي وقد أجريت له عمليات جراحية من النيقطعة سجلها وهو يقيم حتت احلراسة املشددة يف مستشفى ا

فوان قوته نالطاغوت يف ع ذلكجتتث  -ما يقول يف تقدميهاك-اغية، وإذا برمحات اهللا آثار تعذيب أعوان الط
  : وجربوته

  

  اـعمالق مىت جعلتك بني الناس           ةـقاطب هبين مدحتك بني الناس 
  زعيما غزا يف الناس أعماقا يمتس      ت     قبس مات اليت اوبني شىت الزع

  اـأخالق وقلت إنك خري اخللق       ا     ــا تباركنيسهبين زعمتك قد
  اـأفاقو   عنك اخلداع وسفاحا     وا     ـــمن ذا يصدقين األىل عرف

  .1ـافاقأ كأنك املوت يف اآلفاق        نكلت بالناس يف محق ويف صلف    
  

 الذي فاق عنده الفراعني املتأهلني" موت الطاغية" هي وال يكتفي ذه القصيدة ليضيف إليها أخرى
لبسوه حيا ولكن هل أولئك الذين أرادوا أن يلبسوه ثوبا آخر من العظمة املزيفة كالذي أل يتوجه فيها باللوم

  :الناس س يساحأ؟ ويدعوهم إىل الترفق بالزيف يقبل الشعب كل هذا 
  

  نفورا يف األرض آالف اجلموع           ضجت مالئكة السماء وزجمرت   
  روراــوغسفك الدماء جتربا             ر  ــأيدفن باملساجد فاج قالوا 

  وراــمذكميسي اجلبان مدلال            ة   ــشريع  أي دين أو بأي يف
  وراــعفن اللئيم يفوقها مدح           مجيعها     بلو مجعت رمم الكال

  وراـده زكمت أنوف العاملني            أورام أهل األرض نقل رفاته   ...
  راـتطهي بيت اإلله من األذى          ساس البالد وطهروا   رفقا بإح... 

  راــتدمي يف عزمة  أشالؤه          به     أو دمروا الركن الذي حلت 
  .1شريرا ساخرا  يعربد  ومضى           وا   ـــفاق الفراعني الذين تأهل

  

  : دادـصور من ممارسات االستب -
ة الغريبة حلكام عصرهم إمنا ميهدون ا ملا يترتب عنها من العجيب الشعراء هذه الصوروإذ يقدم 

كثريا منها يتصل بعذابات  ألناالستبداد والقمع والظلم واخليانة وغريها، و ةممارسات تصب مجيعها يف بوتق
السجن وفنوا العبقرية فسنكتفي هنا بالوقوف عند بعض املمارسات اليت ركز عليها الشعراء وتكرر حضورها 

سيام، ولعل أبشع صور القمع اجلماعي املمارسة على الشعوب العربية هي ما اقترفته آلة املستعمر دون يف حب
فقد أربكتها الثورات التحريرية  ،ودون استثناء للصغار والرضع والشيوخ والنساء .متييز بني مدنيني وجماهدين
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 رصد من الشعراء الذين تفوقوا يف. كل مكان صريا آلة عمياء تضرب يفاملنبثقة هنا وهناك فأفقدا صواا و
الشاعر مفدي زكريا الذي وقف مطوال عند جور السياسة وظلمها ، رقابالصور ذلك اجلحيم املسلط على 

ن مببدأ اقتسام السهام يف اخلفاء، وإنكار احلقوق الصرحية الواضحة، إا جمرد تؤمإا سياسة تعمل يف اخلفاء و
  : نتظار هباته أو حلولهالوال جمال  عبث ال طائل من ورائه

  

  !فيها توزع يف اخلفاء سهام    إذ تنكر احلق الصراح سياسة    
  .1امـولنا لرد الطامعني سه      فلنا على عبث السياسة ثورة  

  

 فليه هذه السياسة العابثة من ترقيعات واهية ترمي من ورائها إىل صرإموقف آخر ما تذهب  يفوينتقد 
 1958عام " غي مويل"يأيت خمادعها  ،اخلط الثوري الذي انطلق فيه وال راد له إال االستقاللالشعب عن 

ىل االنتخابات احمللية يف وقت قطعت فيه الثورة أشواطا حامسة غري قابلة للتراجع فيسأله مفدي بصرامة إويدعوا 
ات فال يريد من هذه التسميات والتحرينادرة عن معىن هذه االس النيابية إذا مل يكن الشعب حيكم بالده إنه 
  : إال استقالله واضحا جليا فال يغريه التكافل وال التعاون وال االرتباط

  

  !  اءــيف بالد تسيل فيها الدم    سفاها     ) مويل(الذ باالنتخاب 
  ؟ اءـــوطين على يديه القض    م    ـحك أي معىن لس دون 

  إن صد عنه احلياء.. ما استطعتم      .. حرفوه...حنن نبغي استقاللنا
  .2؟ اءــما عساها، منا األمس    ا   ــوارتباط... تكافال لقبوه 

  

مفدي من تلك الشعارات اليت ترفعها فرنسا املتمدنة يف احملافل الدولية ويكشف الستار عما ختبئه  أويهز 
خاطفة عجلى،  يف إطاللةها اليت يعددها آثامل ا إال خرافة حتل انما العدل والسالم املزعومف ،املدنية من شرور

على الشعب األعزل ومنها االعتداءات  بقنابلها منها السجن والتعذيب واإلعدام ومنها الطائرات املمطرة
ون احلوامل وذبح أجنتها ومنها تعويض املراضع بفوهات طالبشعة على شرف الكواعب املخدرات ومنها بقر ب

   : اء الرضع هليبها وغري ذلك من أفعال الوحوش اجلائعةتفرغ يف أحش اتاملسدس
  

  !دام ـال السجن ال التنكيل ال اإلع     ـه   ال النار ال التقتيل يثين عزم 
  ..زامـــذحبت أجنبتها وفك ح    ال احلامالت بطوا مبقورة   ... 

  امــبفم املسدس، والرصاص فط      أثداؤها  ال،  واملراضع عوضت 
  .1!ام ــاألنع سمو على أخالقها ت        للفظاعة من وحوش جوعيا ...

  

  شرذمة من ، ان الذي يلقي السالح ألول رجفةبكما يسخر مفدي من جيش فرنسا املرتزق املأجور اجل
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  هم أيسروا وال عن  الغلمان املرد املخنثني يندفعون إىل نزوام اندفاعا ال يردعهم خلق أو ضمري عن الفسق إن
  : فأي مطمع هلا يف النصر وهؤالء السماسرة جنودها ،إن هم أعسروا ةقرالس

  

  زق ؟ــجور ومرتأأحيرز النصر م     ال تطمع النصر من جند مساسرة    
  رقــالسالح إذا مانابه الف ييلق     ة    ـيباع ويشرى مثل ماشي:جند

  قبـالش -للزلة –أحالس يدفعها      ة    ــجيش من املرد غلمان خمنث
  .1إن أيسروا فسقوا أو أعسروا سرقوا     فال ضمري عن الفحشاء يردعهم    

  
  

االستعمارية اجلائرة االحتالل اإلجنليزي الذي عاث يف األرض فسادا وعاث حتت لوائه ثلة  هومن الوجو
  : من اخلونة  العاقني إفسادا يف أجماد البالد القدمية واحلديثة يقول فيهم حممد جة األثري

  

  وتليد طارف  شملي بعقق      عاث الغزاة وعاث حتت لوائهم    
  .2وو اخليانة بالوجوه السودذو     باق ووجه احلر أبيض مشرق   ...

  

ر وبطش بأهلها يف صورة اللص املتخفي يف ثياب صويعرضه الشاعر كمال عبد احلليم وقد تقوى يف م
  .3"لص موسر"األطهار أو كما قال هو 

ظار الشاعر يف قائمة االنت ضعوامن ذلك أم و ،ايف النجفي من سياستهم املعوجة اخلادعةالص ىنوقد عا
عقوبة االنتظار اليت قد ال تنتهي حىت شبه نفسه بمل يكن له جرم معني ولكنه وجد نفسه يف سجن حقيقي  إذ
ذلك االنتظار العجيب ل مكانه بأس السجن اليت ال تتغري أبدا يقول يف السجناء فوج يغادر وآخر حي رأى قدو

  : صنيع اإلدارة االستعمارية
  

  دار ــمجعت حجفال من األك       ح دار    ــبأقب اوين شهرنسج
  فالسجن يف غري دار ،ليس سجنا      ار      ـــمث قالوا ها حمل انتظ
  .1ارـــمضاعف بانتظ بالبؤس        فسجين      ،قلت االنتظار سجن

  

تظهر إال مع  الكل الذين اعتقدوا بعدالتهم اليت ودل اإلجنليزي املزعوم ويهاجم النجفي ذلك الع
األقوياء وأما الشعوب املستضعفة فيدوسوا كما داس ذات يوم املغول الضعاف بل ليت املغول يعودون لريوا 

  فعاهلم 
  

  :  فهم أشبه باجلراثيم اليت ال تتخري إال اجلسوم الضعيفة لتتكاثر فيها وتنشر أدواءها
  دولـع حني قالوا االنكليز      اء    ـدع شر  غرنا بالسراب 
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  !ول ـلترى ما جنته هذى املغ       قلت ليت املغول ترجع يوما  
  فـوال يبدون للخصم العني       ضعيف   يصول االجنليز على 

  

  .1يفتش كي حيط على ضعيف       هم املكروب يف جسم الربايا  
الذين التهمت عليهم النريان يف كل مستعمرام " االجنليز"الء الكرام ويسخر من كرم أولئك البخ

جحون ذا الكرم اخليايل املزعوم لغايات خريية إنسانية ولوال أيادي الثوار املمتدة تفراحوا من حني إل آخر ي
  : إىل أعماقهم لنا منحوا شربا من على وجه األرض حريته

  

  باتت على شفا األخطار  حني      رات   ـحرر االجنليز مستعم
  اريــقال أطلقته لوجه الب        كلما فر من يد الطفل طري  

  زارــد اجلـحنو أعناقهم ي        مدت    منحونا حرية حني 
  . 2ارـكرماء يف حالة االحتض       اة   حيــخبالء مادام فيها 

  

ويرفعهما شعاران يتباهى ما  ،علموحياكم حممد قنانش املستعمر الفرنسي ذلك الذي يزعم العدل وال
نه حيقق أظانا  ،ا فينفذ حكما باإلعدام يف حق سجني اقترف جرمية القتلمويتظاهر بتطبيق أحكامه ،أمام األمم

  : و يتناسى أنه مل يقتل نفسا واحدة وإمنا أباد أمما كاملةأمبدأ العدل بقتل النفس بالنفس وينسى 
  مسترمحا ظر رفقا وال تتن      ال    ــدل فـذاك قرن العلم والع

  وعمى  ومن العلم حالل       من معاين العدل يف األرض الردى   
  .3اـاألمم حرج إذ يقتلون      النفس وال     ـون النفس بــيقتل

  

املتشدقون باإلغاثة والرمحة  اال ختتلف املنظمات اخلريية عن املستعمر فهي من صنيعه وأعضاؤهو
املضطهدين الطيبني ومحلوا  صفوفأبنائه ومواطنيه املخلصني وإن رفعوا رايات السالم يف  واإلنسانية هم من

أغصان الزيتون ورمسوا بأيديهم الصليب رمزا للسالم وأومهوهم أم منهم فإن األيام هي الوحيدة اليت تكفلت 
ضحايا بة يف طريق إذا بالرايات منصو و دا م يهمسون ألعداء الرجال الطيبني إم منهمإبفضحهم ف

  :                                                                                                 االستعمار
  

ويداك .. / ومضيت مرفوع اجلبني/  إين منكمو:  ومهست/  ورفعت  رايتك الصغرية يف طريق الطيبني
فإذا برايتك /  لكنها األيام دارت والسنني/  زيتون خضيب وغصن/  حبا ترمسان محامة بيضاء حتتضن الصليب

  .1تنصب يف آذان أعداء الرجال الطيبني/  !!وإذا،  بأين منكمو/  الصغرية يف الوحول ويف طريق امليتني
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وإىل الرجال األنيقني يف هيئة األمم املتحدة أصحاب ربطات العنق يف عز الظهرية واألحذية الالمعة 
ن اجتماعام تلك حلاسم ما الذي جتديه يف هذا الزمات املثرية يوجه مسيح القاسم سؤاله االسوداء والنقاش

ة غري الشرعية يليطفذه الدولة الما الذي جتديه لقاءام الكثرية وخطابام اخلطرية أمام تنامي ه ،ونقاشام
ذي جتديه بيانام يف هذا ما ال ،لب الشاعر وال يترك أي جمال للضوءقفكأا طحلب ينبت يف  ،واتساعها

  : يقدم للمستضعفني غري الشعارات والبيانات واخلطب املثريةمل العصر اجلبان الذي 
  

ما الذي جتديه يف هذا /  والنقاشات املثرية/  ربطات العنق يف عز الظهرية/  ؟ أيها السادة من كل مكان
 / واخلطابات اخلطرية/  اللقاءات الكثريةو/  كل جدران الزجاج وغطى/  نبت الطحلب يف قليب.../ الزمان؟

أيها األحذية الالمعة السوداء ..../  ما الذي جتديه يف هذا الزمان؟/ ج واللجا.. وأقوال البغايا... واجلواسيس
  1!!دانيمايل ... وأنا/  والعصر اجلبان... كرب من صويتأنقميت /  من كل مكان

وسقوط مجيع ) 1967- 1947(ل أي بعد اهلزمية اطبهم مرة أخرى بعد عشرين عام من االحتالخيو
خياطب جملس األمن املوقر برسالة بعد أن تعذر عليه إمساعهم صوته يف غابات الدماء واحلرائق  ،األقنعة

ابتلع احلوت اإلسرائيلي القدس القدمية، ولكن جملس  واملخيمات حمذرا من تطاول العدو عاما تلو العام فرمبا
  :  يب نداءاته املبحوحة من عشرين عاماألمن ال يسمعه وال جي

واليوم غري صواعق متربصات /  من عشرين عام/  -آه  - يا جملس األمن املوقر/  ناديت من عشرين عام
صويت / يا جملس األمن القدمي ... / من غابة الدم واحلرائق واملرارة واخليام/  صويت جييئك بالربيد/  بالسالم

القدس يف  أراك/  يا جملس األمن القدمي/ ..إىل اللقاء... ىل اللقاءإف/  اجلرميةمن حقل /  جييئك وردة محراء
  .2هالقدمي

متخشبة  هميت أخبار جرائمهم باردة هادئة وتأيت أصوات املذيعأوحىت إذاعام تصب يف اخلانة نفسها فت
ويربر أسباب " ن ألفاعشرو"عدد الضحايا املتساقطني  يقرأ ، كأحاسيسه فقد شاءوا له أن ال حيس مبا يذيع

  :  1"قتلوا لتزدهر السنون"أو أم " ليحيا األخرون"سقوطهم 
... /.دن...دن.../.نبوتدق بيك /  "لندن"/  شاءوا له أن ال حيس مبا يذيع/  متخشب/  صوت املذيع

 / خشبامت/  صوت املذيع/  ومن هنا / مسع من هناكأوأكاد /  فظيع ملأ .../ويدي تشد على يدي /  وحدي أنا
  .2شاءوا له أن ال حيس مبا يذيع

أما عن صور القمع الداخلية فكثرية ال حتصى منها اتفاق جل الشعراء الذين صهرم نار السجن على 
  إىل  سجون  أو أن الوطن العريب سجن كبري ميتد من احمليط إىل اخلليج أو أنه، أن بلدام جمرد سجون متواصلة
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املنايف املزروعة يف كل  هي أمة منسجانا ميسك بيد سجان أو ،من السجانني حد ميكن أن نتصوره أمة متصلة
باألمان وباالنتماء إىل انعدام شعوره من  تعاىل إىل اهللا جيأر بشكواه ، مظفر النواب فعندما تتراكم آالم. ربش

  يط إىل اخلليج ألنه مل نما يظل هو حملقا يف هذا الوطن املمتد من احمليالوطن فحىت الطري هلا أوطان تؤوب إليها ب
  

  : جيد فيه غري السجون املتالصقة
وقنعت بكون /  بيت السلطانيف وأن يوضع قليب يف قفص /  الذل الانك كل األشياء رضيت إبحس

فهذا /  وتعود إليها وأنا مازلت أطري/  انك حىت الطري هلا أوطانسبحولكن /  نصييب يف الدنيا كنصيب الطري
  .1سجون متالصقة سجان ميسك سجان/  بحر إىل البحرالوطن املمتد من ال

  

ويف سخرية الذعة تلمح إىل كثرة السجون وكثرة نازليها واملتنقلني بينها يأيت حسني مردان بلغة هازئة 
  : يف السجون " يصطافون"سجانيه الذين يسجنون الوطن كله فصار الناس  منأخرى 

  .2ونعصر اجلفون/  يف السجون" نصطاف"/  هلا حياة، كنا هنا موتى
  

ن الكبري فال يرى منه إال مدنا زائفة يقرأها طويتلفت الشاعر الكوييت دخيل خليفة ميينا ومشاال يف هذا الو
على اخلرائط ويف األوراق ويفتقدها على وجه األرض ألن األقفال حتاصرها فتتحول إىل غرف مقفلة وأوجه 

 ،حلياة فيها فال يقع زائرها إال على الوجوه الذابلة العيونحركة ارإذ ختتص، ميتة فكأا هي األخرى مقفلة
  : إا بتعبري أدق املدن السجون ، ل اإلعدامصأو األعناق املدالة من مقا ، املتالشية فوق جدران السجن
أو عنق يرتدي /  وب على حائط السجنذعيون ت/ ه غرف مقفل/ ه أوجه مقفل/  مدائن من ورق كلها

  .3همقصل
وجع احلواجز واحلدود " جواز سفر فلسطيين" بسيسو الوجع الفلسطيين الكبري يف قصيدته وجيسد معني

املقفلة وما يعانيه املواطن الفلسطيين مع إدارة االحتالل املتغطرسة وما يقضيه من عمره يف استخراج بطاقات 
أن تكون القدس  ليختم مبناجاة ملدينته واملرجح ! وأي جواز سفر صعب هو، العبور وتصرحيات الدخول

وشكوى من استبداد الدروب إليها وحصار الوحوش مداخلها فال يسمحون حىت بدخول النعوش لتدفن يف 
  :واللصوص  وللمهربني، ثراها الزكي بينما يباح الوطن للسواح اآلتني من الغرب

يا هذه /  يا هذه األخشاب سندت/  بطاقة املرور... / للمهرب السعيد/  للطاووس ،للسائح العجوز 
وهذه / ومل أزل أدور ،أمتمت ألف دورة... / ناطور بيته الشرير ردين/  طرقت باب من أحب / احلدود

أموت ال /يف خيوط عنكبوت / أموت يف مغارة الضياع / إنين أموت، مىت أراك/الوحوش حول خيميت تدور
  .1حتت قوسك الكبري /مير نعشي الصغري

                                                
 .307  –األعمال الشعرية الكاملة –مظفر النواب  -  1
 .53 - طراز خاص  - حسني مردان -  2
 .146- 145 - دون دار نشر – 1973-  1ط –ديوان عيون على بوابة املنفى –دخيل خليفة  -  3
 .244 - 243 -األعمال الشعرية الكاملة  –معني بسيسو  -  1



 -

  

وليست املدينة وحدها  ."يوميات احلزن العادي"على امتداد كتابة  د درويش هذه املأساةووقد صور حمم
   ، خيتفي منها دبيب احلياة فال ظل فيها1السجينة عند بسيسو فحىت الشوارع مقيدة قد لبست أقدامها األغالل

  

  : كلما مأل الشارع ظل لشهيد" قف"أشباح اجلنود وإال عبارم املمجوجة  إال
  

يا رفيقي غري أشباح /ملن الشارع ال ظل به... /أم من ميلك اجليش الكبري حنن/ملن الشارع من ميلكه
  .2مأل الشارع ظل لشهيد/ تدوي كلما" قف من أنت"غري /اجلنود

  

كانت  ،  إيران أسباب تلك اهلجرة املضنيةإىلويبني مظفر يف رحلته التائهة عرب الصحراء من العراق 
على تكرارها شوقا إل هذه الدوحة اليت افتقد ظلها يف وطنه الكبري أصر  املفقود يف العراق ، للبحث عن األمن

ه من وطنه املثقل بأعالم الدول ذجد بأول من يلقاه يف دربه املتعب أن ينقتنفراح يطلبها يف بالد فارس ويس
  :من تالحقه دائما  لالأا لعنة  ولكن وت أبناؤه كمدا من األحزانميالكربى بينما 

محلتين /  متشحا بالقسوة والنرجس والزمن/  تف على جسدي الواهن روح املطلقال/  أنقدين من وطين
/  األفق األزرق ملتهبا زقزق يف وأول عصفور/  بواكري الصبحق فيه تترقر/  ريح الغيب إىل درب

مدهنة /  إالم ستبقى يا وطين ناقلة للنفط.../ أبكيك حبجر الغرباء.. أبكيك بالدي.../ أمن... أمن...أمن
  .3/هومتوت مذل/  خام األحزان وأعالم الدول الكربىسب

  

وما تعنيه مراكز احلدود األشبه  ،وحيفظ مظفر الدرس جيدا ويعي ما تعنيه احلدود امللغمة بني بلد وآخر
هوال بيوم القيامة ولكنه ينتقم من شرطتها ومن شرطة احلاكمني ومن الوزراء واجتماعات الربملانات ومن 

  .1نتقم منهم مجيعا بدون حياء بطريقته اخلاصة املرصعة بزخم شتائمه املقذعة حد اإلفحاشاملخربين الغالط ي
  

" الدويالت"يطارد الشاعر أىن وىل وجهه يف البالد العربية أو ما صغره احتقارا  غوالويصبح الالأمن 
  : القائمة على االنتماءات الطائفية الضيقة

  

  2...فية املزهوةئأعالمها الطاوالدويالت ترفع /  أرى االنتهاك يراقبين
  

ومتتد أيادي جهاز األمن يف هذه الدويالت إىل كل مكان ويفعل القهر ما يفعله من عجائب ورمبا كان 
  ويتخفون  ما سيأيت أخطر إم أولئك الذين يبيعون نفط البالد بل يبيعون أخضرها ويابسها على السواء

  :حتت ستار الدين حينا والفكر احلر آخر 
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كيف يكون اإلنسان  /...والفكر الكاذب واألشعار /والدين الكاذب واخلري الكاذب /  القهر بنايزين
فالبعض .../ ضع يف العصارة كي خيرج منا النفطون / خطرأوالقادم /كل مكان بوجهاز األمن ميد يديه /شريفا

  .1يبيع اليابس واألخضر
ات العربية مبثل فعلها وزيادة وينطق بقدر ال يسكت الشاعر على هذا القهر بل يرد على كل احلكومو

لوه يف سبيل فك ذصمتها وزيادة من ذلك  ما أراده هازئا على لسان بريوت شكرا باسم الشهداء على ما ب
  : ا بالشكر اخلالصدقاتل ويذكر منهم فهالصمت باليها ورد العدوان اإلسرائيلي ناحلصار ع

  

/  نشكركم بالسيقان املبتورة شكرا ال حد له/ م الشهداء نشكركم باس/  اخللف أخريا إىلنطق املولون 
يف / ه نشكر مهة أعضائكم اجلنسي/ما قصرمت أبدا /  بالذات فهد/  نشكر عالنا وفالنا وفلينا والفلن الثاين وفهد

  .2نشكركم يا فضالت/  وإلقاء الصمت على املغتصبات/  صد هجوم اجليش اإلسرائيلي
ة قاتلة على لسان الزمن أنه يريد عبور بالد اخلوف واألشجان وبالد ويتكلم حسني مردان يف سخري

  : سالمفقط ليغادرها يف " العراق"أغنيات السالسل والقيود 
  

/  فها هنا ال تفتح العيون/  عرب بالد اخلوف والشجون/  أريد أن أمر يف سكون/  فإنين الزمان...متهلوا
  .3أهذه العراق/  ديدأغنية احل/  نين أمسع من بعيدلك/  ينوح يف ظالم/  فكل شيء يف رىب السالم

وكما أشار زيد املوشكي إىل السيوف واملدى البابوية اليت استعارها أو استوردها اإلمام من إيطاليا 
منيل إىل " طراز خاص"اليت جتعلنا وقصائد أخرى من ديوانه " احلديد"كد حسني مردان الفكرة يف قصيدته وأ

بإضافة عامل آخر " عزيزيت فالنة"و" قصائد عارية"ه يجنه عند القضية األخالقية وديوانعدم الوقوف بأسباب س
الفئة  ولعوريصهذه القصيدة  فيرمبا هو أقوى من سابقه أال وهو الرفض القوي واملعارضة السياسية الواضحة ف

البحار من كل اجلبابره  ستورده من خلفتباحلديد تطلبه بكل أنواعه " باملدنسة الشعور"احلاكمة  اليت وصفها 
العتاة، وبالقانون تكمم األفواه وحتكم على الرافضني بالزندقة ومتارس عليهم بعد ذلك كل طقوس التعذيب 

  : املعروفة
 ضفتروح تقتر/ ورنحبين القصور على اجلماجم والتود لو تف/  حتيا على مثر العزور/  فئة مدنسة الشعور

  .................../ من كل أنواع احلديد/تستفيد من احلديدلحار خلف الب/  من كل جبل عنيد/  اللظى
  سوداء /لقانون حىت يستحيل إىل سطورباومتد /فتلوذ باحلقد املرير/املصري منويلزها اخلوف الشديد ...

  

يقص ضلعك مث و/  خلقت بال ضمري/  فأنت زنديق! فإذا رفضت/  وبالكالم/  نع كل حقك بالسالممت
   .1.........../ريفتقذف يف ح
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ولعل حدثا مل حيرك األوساط العربية كلها مبا يف ذلك الشعراء القابعون خلف األسوار كما هزته هزمية 
وقلبت املوازين النفسية للمواطن العريب وأحدثت يف وجدانه شرحا عظيما ألنه وإن تنبأ بعض الشعراء  1967

 يكن يتوقع هذه النهاية الفاجعة واهلزمية السريعة الساحقة وطالئع األمة ا وسائر اهلزائم األخرى والنكبات مل
سحق إسرائيل فإذا به يتراجع مضيفا إىل خريطة العدو ما مل يكن حيلم به من بلنظام كان يتبجح بالقوة ويهدد 

  .أرض فلسطني موليا عن سيناء
رائيليني أن ينهزم اجليش لقد كانت اهلزمية مفاجأة مزلزلة فلم يتوقع أحد وال حىت أشد املتفائلني اإلس

طائرة إسرائيلية مركزة  492املصري يف فترة وجيزة ال تتجاوز ثالث ساعات ونصف حيث حسمت جهود 
جمرد تفاصيل ال تغري يف الصورة ... ال ذلك كله حىت توقف القتال تيف ثالث موجات مصري معركة وأصبح ما

  .النهائية للمعركة شيئا وال تنقص فيها أو تزيد
قف األمر عند جرمية اهلزمية ومرارا وإمنا أعقبتها جرمية أخرى ال تقل خطورة وأملا عن اهلزمية ومل ي

قد أحدث جوا من الفوضى ف ،وهي قرار االنسحاب الذي اختذ فجر السادس يونيو وطريقة تنفيذه
داته وأسلحته اليت إذ فقد ما يقارب التسعني باملائة من مع، وأدى إىل كارثة نزلت باجليش املصري واالضطراب

وقد تركت تلك املعدات واألسلحة دون  ،شهيدا 6811دفع ا إىل سيناء وارتفع عدد الشهداء ذا القرار إىل 
لو أن : " قال حينها للرئيس عبد الناصر" زا خاروف" -حىت أن املارشال الروسي –أي استخدام على كثرا 

لكسب العرب ، ملصريون يف سيناء أطلقت عشر طلقات فقطكل دبابة من الدبابات السوفيتية اليت تركها ا
  .1"احلرب

هذا القرار االرجتايل اخلطري كما يقول املؤرخ العسكري وجيه أبو ذكري كان حيتاج إىل نظام ودراسة ف
باملائة من القوات احملتشدة قد مت استدعاؤها  85خاصة وأن ، بل إىل خطة عسكرية دقيقة شأنه شأن اهلجوم

سنوات ومل تتلق خطة عسكرية للحرب أو  تتدرب على القتال ومحل السالح منذب بأيام ومل قبيل احلر
خملفني وراءهم  2للدفاع أو حىت الثبات فبمجرد صدور القرار ترك اجلنود السالح وجروا حنو قناة السويس

لية إىل حتليل القيادات اإلسرائي ت، حىت ذهب3صفقة السالح الروسي كاملة: بنص كالم الرئيس عبد الناصر
  ريت بعدها نقاشات ساخنة حول ث، وقد أ4نفسي للقيادة املصرية فسرته بفقدان اإلرادة وانعدام الرغبة يف القتال

اخليانة واملتورطني فيها وحول قضية السالح املغشوش الذي شكل هاجسا لدى الشعراء قبل اهلزمية وبعدها، إذ 
اء وإن أدرك هؤالء الشعراء وأعلنوا أن املسئول املباشر عن هذه اختلف املثقفون والعسكريون والقادة والشعر
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الكارثة احلقيقية هو املسئول عن الواقع املتردي الذي أدى إليها فما هي بكل هوهلا وفظاعتها إال نتيجة حتمية 
قع طبيعية لتلك الفوضى وذلك االرجتال السياسي ومن هنا اجتهوا إىل فضح القيادات املسئولة عن ذلك الوا

  . العريب املريض
من الشعراء الذين آملتهم أساليب السياسة العربية يف التعامل مع القضايا الكربى احلامسة وعلى رأسها  

االحتالل الشاعر الفلسطيين معني بسيسو الذي أعلن رفضه هلذه السياسات الفاشلة وانتقد يف سخرية قاتلة 
جه الثوار من أبناء الوطن مركزا على ثالثية اجلمهورية هؤالء احلكام الذين ال يسلطون سيوفهم إال يف أو

أعور الذئاب والثعلب املقطوع ذيله (إن أيدي هؤالء  ،العربية املتحدة املستعدة دائما للقتال ولكن أي قتال هو
  : املقدسة اهي معركته رؤوس الثوار حتصدها وتلكباملتأهبة ال تطوف سيوفها إال ) وآكل الديدان والذباب

وتاجر /  وآكل الديدان والذباب/  الثعلب املقطوع ذيله/  أعور الذئاب/  الذئاب نعاويا موجاء 
 أيديهم على مقابض السيوف/  فمشطوا اللحى وأقبلوا/  دعوم إىل كتاب اهللا والكفاح/  األجراس والضباب

  .1برأس كل ثائر تطوف... /
حناجر " يب للمعارك املصرييةرن عتاد حويعجب بسيسو من هؤالء القادة لصوص الرايات وما أعدوه م

  .1"وسيوف لكن من خشب ،طب الرنانةملعونة حمشوة باخل
 اليهودي، دن الفلسطينية الواحدة تلو األخرى يف بطن احلوتويسخر من رد الفعل العريب على ضياع امل

لكنهم ينسون ما سترجاع حقه وال وخرجوا بنو أميةاليت رفعها  رايات وألوية مرفوعة كأا قمصان عثمان
يرى الشاعر ألوية وسوار وقمصان خافقة . خرجوا من أجله وميتطون كرسي احلكم وتطوى القضية األوىل 

  : وال سالح إال أفواه على أبواق معارة جتلجل باخلطب بينما ميضي احلوت بيافا 
وفم /  خافقيف كل سارية قميص /  ومصحفه املخضب بالدماء/  قمصان عثمان اليت بليت على األيدي

  .2جيوب ا البحار/  يافا ببطن احلوت مازالت/ على بوق معار
د أمامه إال السخرية جيال ف األمة ويبلغ الشاعر حالة من حاالت اليأس املطبق القاتل مما آل إليه أمر هذه

النساء ميتطون اهلوادج ك" أرض واق الواق" "أرض اخليال"املريرة من أولئك القادة العائدين من املعارك 
وتصهل حول هوادجهم الكالب ال اخليول ويتقدم موكبهم صقور املنابر ال املعارك وناطحوا الكلمات ال 
السحاب يصيحون وقد حزموا حناجرهم بدل السالح والغراب ينعب فوق رؤوسهم منذرا باخلراب ومعلنا 

  : كهذهمعركة خاسرة من " ملك الرماد"عن الصورة اليت ميكن أن يعود ا 
... /تصهل حول هودجه الكالب /  من أرض واق الواق/ رماد الملك /ك الرماد يعود من غزواتهمل

  صاحوا وقد /  الرماد اآلن وقت الشد يا ملك... / فوق السيوف ىأبرع من مش/  صقر املنابر ناطح الكلمات
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  1!صهل الغراب/  وفوق رؤوسهم/  حزموا حناجرهم
  

  

 ،مية اليت حياول بعض املستبدين لباسها أو يلبسهم إياها احمليطون ولنا أن نتخيل هذه البطوالت الومه
وتنحر على شرفها القصائد  ، بطوالت حتدث خارج الزمان واملكان يف الساعة اخلامسة والعشرين من اليوم

همها إال معني بسيسو ألنه وحده يعلم أا بطوالت وشهادات ومهية من فوتتضارب الروايات حوهلا وال ي
يصفق هلا من  مل رمبا هي بطولة اخلطب الرنانة اليت حتزم هلا احلناجر وتستعار ألجلها األبواق والويل ملن ،2ورق

غضب السيد كما حدث مع الشاعر جابر احلاج الذي أرهق نفسه يف البحث عن سبب نزوله الزنزانة فلم جيد 
فضها إىل الركب ورمبا كانت له م احتماال غري أنه مل يصفق للزعيم الذي وعد برفع الرؤوس فإذا به خي

  : أخرى منها صناعة اهلزمية النكراء يقول حماكما مسائال حائرا
  

  من ذا الذي خفض الرؤوس إىل الركب؟        م  ــرؤوسك أريد رفع  : قال الزعيم
  ق؟ــيلف من  أم كان فرضا أن أصدق      هل كان ذنيب أن مسعت فلم أصفق     ...
  مــا زعيــذا يـالنصر شيء غري ه       رة   ــة مــواحلقيق قال انتصرنا...

  مـيف اجلحي" اـسين"يا من رميت بكل        م    ــوم ودحرهـلخصلالنصر طرد 
  اربني؟ــار الضــلن  اـفتركته هدف        اديت  ــهل أصبح الطريان حتت قي...

  ؟ نــا خائبيــوعدن ا فأمرم عودو       ة   ــود كتيبـأق  "سينا" يفأو كنت 
  نيـا راقصــلعب الشراب بنا فصرن     ة     ــد جنمــأو كنت سهرانا أشاه

  .1نـاحلصي ط ـم اخلـجاء العدو فحط    ا      ــاح وحنن يف سكراتنـوأتى الصب
  

 ويذهب مجال فوزي لشرح وتوضيح أسباب اهلزمية ومييل إىل اإلفصاح أكثر من سابقه إا اخليانة بأمت
  : معانيها

  اــخوانا  ووارخ  يبه املرحن    األرض ضاعت وبات القزم يسمعنا    
  زاناخويف اآلفاق أ نهو اخلؤو          به ....وبات يشكو خيانات حتيط

  اــنكران فبات إمعة ألقوه        أقزمة    كم ارمتى يف رحاب الروس 
  .2بلوانا ...ني الناسبتنا نزين ب       رانت على صفحة الدنيا فضيحتنا    

  

ويشري الباحث عبد الباسط سعيد إىل أن القيادة املصرية وبالتحديد املخابرات احلربية املصرية كان هلا 
  أمدهم مبعلومات تفيد أن اهلجوم اإلسرائيلي يكون بني وأنه، اما يف اجليش اإلسرائيليجاسوس حيتل منصبا ه
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ائد اجليش عبد احلكيم عامر بالطريان إىل سيناء لزيارة وحدات ولكن عبد الناصر أمر ق )جوان( يونيو 6 و 3
  : معني بسيسو يف قوله يشريوإىل تلك اخليانة ، 1الذي بدأ فيه اهلجوم هنفسالوقت اجليش هناك يف 

  

  .2ورأيناهم ناموا يف اجليش اآلخر واجليش حيارب/  وأخريا صافح قادتنا األعداء وحنن حنارب
  

اهلزمية يف صورة هزلية ساخرة مؤسفة ألن العرب فيها مل يعدموا السالح  ويعرض مظفر النواب هذه
ة واملهرجانات ال خلوض املعارك جوإمنا أعدموا محلته ومسرييه فتحول يف أيديهم إىل أرانب وإىل سالح للفر

بية حلقت ويبالغ يف سخريته القاتلة ولعبه العجيب باللغة فريى أن طائرات العدو عندما حلقت يف السماء العر
  : شوارب القوم هناك وأفقدم كل موازين الرجولة

  

يا عبد اهللا ساعات / لك أسلحة األرض وتسأل كيف حنارب مت/  ملعون من يتبعها/  لعنت لوال... لوال
امليثاق  اوغد/  اضتغحلقت وت/فتلت أسلحة اجلريان شوارا ليال وصباحا/  بابات أرانبدحتولت ال/  الضيق

ضمن مهمات صواريخ / ا ت يا عبد اهللا مهمتههتانو/  الفرجة ضجت خواريصو/  شواربالقومي بدون 
  .1القوم مقالب

  

الذي " راجم اخلطب"ويف أسلوب رمزي على عادته يوجه معني بسيسو خطابا احتجاجيا الذعا إىل 
أرخص بدا الذي  نفهم ضمنا من قرائن أخرى عديدة أنه الرئيس مجال عبد الناصر حياكمه فيه على الدم العريب

  : من أي شيء يقول
  

/  أرخص من منديل مومس/  دماؤنا/  أرخص من زجاجة العرق/  أرخص من مياه ذلك املستنقع الننت
يا ناظم  ،قناريب/أذل من وتد/  شرياننا/ أرخص من جلام بغلة/  من كسرة احلطب/  مناحل/  من قطعة الصابون

  2...سلطانة الغناء والطرب/ تعال واصطحب / ا يا آكل اللهبيف وجهن/  يا راجم اخلطب/  ائد العجبصالق
  

ويف صورة ساخرة أخرى قريبة منها يقدم الشاعر يف بطاقة معايدة إىل بوشكني األديب الروسي الشهري 
  وصفا كاريكاتوريا مضحكا لبالطات عصره اجتمعت فيها كل املتناقصات وخرجت من رمحها كل 

  : العجائب
وترمتي العنقاء يف /  تركب األفيال/ حيث األرانب العرجاء /  يف هذه األيام/  نالو عشت يف بالط عصر

جلاء أصلع اجلناح /  لو عشت يف بالط عصرنا/  أمجل األشعار والقصص/  وتكتب األمساك واحليات/  قفص
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مذاود يف /  فالشعر يف املخالة والنجوم/  وأشهرت يف وجهك السالحف الرماح/  من بطانة األمري مبارزا
  .1....البقر

  

  : صـورة أذناب السلطان وسدنتـه  -
ن شعراء احلبسيات ذاقوا وشعوم من الويالت بأمر من هؤالء احلكام وعذبوا حتت أعينهم داخل السجن أل

وخارجه حىت صار الوطن العريب عند أغلبهم أشبه بالسحن الكبري فقد صوب جل هؤالء عبقريام ومواهبهم 
ام تنقب عن كل صغرية تضخمها كما يفعل الرسام الكاريكاتوري يف حماولته لفت األنظار الشعرية إىل احلك

والشعراء ، ألن كل هذه االنتقادات فيها من الصواب الكثري وفيها من غضب الشعراء ، ول منهاو لعيب ما
بسجنه فقد عرف سجانه واآلمر بإذا غضبوا أحرقوا فما بالنا بغضب حبيس خلف القضبان وما ميكن أن يفعله 

منها ما قارا و العامل العريب الكبري حماوالت لإلصالح والتغيري منها ما أمثر وأوصل إىل بعض الغايات املنشودة 
لت األمة إىل ارتكب محاقات فضيعة ومارس ضغوطات وقمعا واستبدادا مازاا وومنها ما أخفق إخفاقا شديد

نقدهم الالقطة  بسيات مجيعهم وسلطوا عليها كامرايها شعراء احلوهي الزاوية اليت ركز عل اليوم تتجرع نتائجه
رحلة هامة من تاريخ األمة العربية وأكملوا املشهد بصور أعوام و أتباعهم فهم أياديهم اليت ا ملوأرخوا 

من وخمابرات وقضاة أ رجال اليت تلقط هلم األنفاس و أعينهم اليت ترصد حركات الناس من مآذايبطشون و
نرجىء منها صورة السجان الرتباطها بواقع ذايت معيشي داخل السجن يراه كل  ، حمققني وسجانني وأدباءو

  .شاعر من زاويته اخلاصة من خالل طبيعة صلته ذا الكائن البشري حينا واحلجري أحيانا كثرية 
وغريهم فقد حاول يأيت يف مقدمة هؤالء السدنة جهاز األمن مبباحثه وخمربيه وزوار الفجر من رجاله 

الشاعر العريب مظفر النواب وهو يطوف بالبالد العربية ومينع منها الواحدة تلوا األخرى تعداد رجال املباحث 
  : أم كالبعوض ال ميكن عدهم أبدا بعد عجزه يف هذه املهمة املستحيلة وقرر

  

  .1فصمت/  فاملباحث من حولنا كالبعوض... اقفل فمك 
  

عاش التشرد واهلروب والضياع حواس أخرى يتحسس ا هذه املوجودات غري  وملظفر النواب الذي
املباحث وجهاز "وخيترع هلا تسميات عديدة فمرة يسميها بامسها ، 2املرئية ويراها متد أياديها بكل مكان

ا تعلم وألنه يعلم أ، أخرى وهي األغرب يسميها أجهزة اللقط اليت تلتقط كل أفعاله القلمية السرية و" األمن
كل شيء فعله يكشف طوعا عن كل املخلفات اليت حيملها جسده املوشوم بآثار كل السياط اليت مرت عليه 

  : قذفهمايكشف عن جرمه السري الوحيد جرم القلم و ،هاامن العراق إىل األهواز وما عد
  

  هذا /  دنيالذلك نزعت ثيايب وتعريت على باب ال/  زرعتها أجهزة اللقط/  أعرف أن هنالك القطة
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وقائمة اجللد /  وخوض القصب اجلارج يف األهواز/  وأخبار الغزو الليلي/  جسدي املوشوم بكل الشهوات
وأبعدت عن /  أعلنت ممارسيت بالقلم السري/ فاستدعيت صباحا /  مارست مجيع األفعال السرية/  الرجعي

  .1قليب حرضت/ ...قلت نعم/  بتهمة قذف البلد املعين
  أو كما يقول ساخرا يتشيطن ويؤدي هلم طقوس  هكتاب التقارير الذين يفقد معهم أدببويسميهم 

  

  : و اخلارجة عن كل النظم والقوانني االحترام الالزمة
  

  كي أشتمهم/  اطي كاهلاتفبس ةرافعا فرد/  ومل أذكر نظاما/  تشيطنت/  فيا حضرة كتاب التقارير
  .2أرادوا االحتراما/  رمبا بالفردة األخرى/  اسيم احتراميقطع اخلط ومل أكمل مر/ ....يا أخوات الـ

وجيري حوار جريئا مع أحد كتاب التقارير الذي يالزمه كالظل حىت يف لياليه الباردة العارية وكأن 
الوطن العريب كله خبري من احمليط إىل اخلليج ومل يعد حيتاج إىل خدمة أخرى تصلح من شؤونه إال مالزمة 

 ،إسرائيل أصبحت ترش ماء الورد بدل القنابل ومل تعد الساحة حتتاج إىل جندي يرد هجمااوكأن  ،الشاعر
ويرجوه أن يكتب ما شاء دون أن يريه وجهه الذي رمبا ختيلناه بقناع بشع أو نظارات سوداء مما جعل الشاعر 

راء حذاء هلذه اخلدمة نه حيب كسب مال إضايف لشأينفر منه ويشمئز مث يسأله إن كان قد أفزعه يف شيء أو 
  : اليت يقدمها ألسياده ولكن هل يساوي هذا الكاتب التعيس وراتبه وتقريره مثن احلذاء

  

العرب األعراب من البحر /  الربد شنيع وقضيت الليل تراقبين/  يا من تسعل من كل مكان إال حلقك
إسرائيل ترش / ما أمجل هذا املنظر/  وأنت تراقبين/  إسرائيل ترش علينا الورد من اجلو ./..إىل البحر خبري
/  تشكيلة وجهك تزعجين/ ووجهك للحائط أرجوك /  أكتب ما شئت ملن شئت مبا شئت/..  وأنت تراقبين

إن كنت ذا التقرير /  هل آذيتك يف شيء.../ هل ظل هناك ما جيرح فيك/  عفوا ال أقصد جرحك يف شيء
  .1أنت وتقريرك والراتب يا دوب حذاء/ يد شراء حذاء أو كنت تر/  ون حرامابسيش/ توفر خبز عيالك

  

وأما بدر شاكر السياب فينطق املخرب نفسه وجيعله يكشف حقيقته اليت ال ميكن ألي شاعر مهما أويت 
وجيابه ا ضحاياه بال خجل وليقولوا عنه ما يشاءون وليحكموا عليه  ،من اإلهلام الوقوف على خباياها البعيدة

... هو الغراب هو الدمار هو اخلراب ، اغ أحذية الغزاة وبائع الدم والضمري للظاملنيباحلقري ص فهو، مبا شاءوا
وتنسجان له الشراك وتعدان له الكفن إن شاءتا  هان الوجه وتقرآن ارتعاشاتيقبتان تتقرثاولكن له عينان إبرتان 

ام من قبضته وإفالم من نار عيونه ا خلف اجلريدة واطمأن اآلخرون إىل جنتومجرتان حارقتان حىت وإن ختفي
نظرون إليه يهم يف اهلواء ويف عيون اآلخرين ويعجب إذ حيسفإن له حواسا أخرى يرى ا، يراهم بدمائه و

 ،للطغاة اوا أنباء عن ضة تونس للنضال وعن الثوار اجلزائريني الذين صنعوا من الرمال كفنأشامتني عندما قر
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هو احلقود لكنه بفعله فيهم  لغيب؟ هو اللئيم هو ا هلم وبالقيود ملن يكون صدأها له أفيتحدى نظرام الشامتة 
هو ، ويستبيح من احلسان ما يشاء، هو القوي هو القدير هو احلامل يف نفسه آالف القيود يلقيها على من يشاء

بح يقال له الضمري ولكنه قد كان يطيف به يف البدء ش، احلقد فيه مراجل تغلي وتنور يفور ، املصري هو القضاء
و جدمن اخلطايا ليني مث مات عندما راح يرتقي يف عمله و يكن سوى أجريإذ مل  البدءبداخله برهة يف تنفس 

حملوه دماء يما شاءوا ول  فليحقد عليه األنام ، قوته وقوت بنيه من حلوم وعظام آدمية أصبحاته وزمن وخ
يتمىن الدمار للعامل أمجع ويكشف عن عذابه وقلقه حته فها هو ولكن موت الضمري ال يعين أبدا را .قتالهم

شيء غري الرعب  أليال يضطرب بداخله رجاء وال اشتياق وال نزوع  ، ويعتريه رعب وقلق ممض على املصري
  : يكاد يراه ماثال أمامه على أيديهم فيصدر زفرته األخرية األليمةالذي والقلق على املصري 

  

  1!مل كنت أحقر ما يكون عليه إنسان حقري؟/  ساء املصري/   من ترقبه املريررباه إن املوت أهون 
  

اليت متارس على " صاءخبدوريات اإل"دوريات األمن اليت جتوب الشارع العريب  مظفر النواب ويسمي
، ويتساءل مىت تنتهي كل هذه 2كل فم مفتوح عملياا اجلراحية اخلاصة ليعم الشارع بعدها صمت مطبق

، ومىت يتخلص الشارع العريب 1الوجوه والنشرات الرخيصة ظن الغاليوكل أولئك املخرب" الفوازير"اث األحد
  .من كل مظاهر القمع املصطنعة

ة الشاعر معني بسيسو يف نظرته لكل رموز االستبداد غاضبامتة الشويكاد يقترب من لغة مظفر الكاشفة ال
لة املتكلفة اإلفحاش يف مواطن عديدة فيسمي بعض ذاملبت رةخيف الوطن العريب بل يشاركه يف ألفاظه السا

على ج املتبين " صيان السالطنيخب"بعض أعوام وحاشيتهم ولنقل بعض خدام السالطني ، احمليطني بالسالطني
ثعالب تبلغ حد التخمة  و يف بعض أهاجيه ويريد م الشعراء الذين لطخوا شرف الشعر وصاروا ثعابني احملابر

شكوا إليه ما فعله هؤالء بالشعر يومنة من حلم الشعراء احلقيقيني الذين ال يبيعون الشعر بامليزان حد الس
مدينته الفاضلة من هؤالء املرتزقة الذين مل جيربوا فروسية امليدان احلقيقية ومل خيوضوا  ذويطلب منه أن ينق

قوايف عندما يصري حدها كالسيوف الصارمة عرفوا اليمعاركها، ومل يعرفوا اخليل وال الليل وال البيداء ومل 
  :    القاطعة يف وجه الطغاة والظاملني

كل .../ وعقد وأساور/ كل ذي قرط وخلخال/  وغلمان القياصر/  صيان السالطنيخيا أبا الطيب 
/ بواتروالقوايف وهي كالبيض ال/ وبيداء املخاطر/  يللكل من مل يعرف اخليل وال ال/  لطخ باحلرب األظافر    نم

/  دقت األجراس للصيد/وقم صح القياثر/  يا أبا الطيب قم صح النواطري... / جاءنا يركب صهوات القصائد
  .2هذي الثعالب/ بشمت من حلمنا / ثعابني احملابر
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حتت ووجد ميتا فقد  ،باعه بثمن خبس ؟وكم هو تافه ذلك الثمن الذي باع به هذا الشاعر الضمري
يف " حوارية العار"القاسم هؤالء اخلدام يف مسرحيته الشعرية املصغرة  ويقدم مسيح .1"دينار حناس"وسادته 

هو رضاء سيده السلطان، فإن أراد كان إلالذي ال يتحرك إال  ،2أي اخلادم" السادن"لـ ورة ذليلة مستكينة حما
 أو حد سيف مقصلةهلم  يكون السوط الذي يفري به جلود الرافضني الذين هم يف نظره آبقون تافهون أو

  : بعذابه  وينصح سيده بأن يفتح هلم أحد بابني املنفى أو السجن بتار،
ألب عليهم حسرة /  وال ذراع... فم يصيح.... اآلبقون التافهون/  موالي املطاع! موالي :  "السادن"

مقصلة فإنين سوط، و... وإذا أمرت/  وطني اواجعل ضماد جراحهم ملحا وكربيت/  املنفى و أوباء السجون
  .3 !!قعمن أي اجلذوع؟ وال ت: ال تسأل األحطاب/  فإنين لعنات جاحمة وبيله....وإذا أمرت/  وسيف
  

الدور نفسه فلم يكونوا إال جمرد خدام يسخرون هذه املؤسسة احملايدة نظريا إلرادة  ةورمبا مثل القضا
جل شعراء احلبسيات إىل ما وصلوا إليه ولوال هؤالء القضاة البارعون يف أداء طقوس اخلدمة ما انتهى ، احلكام

فهذا القانون الذي وضع حلماية الظلم جبميع أشكاله وأعطيت له نظريا سيادة واستقالل ، من أحكام جائرة 
على  ةتام عن باقي السلطات يتحول يف أيدي الطغاة إىل آلة من آالت القمع املقنن بنصوص مطاطية فضفاض

  .مقاسهم
حملايدة، يروي لنا يوسف القرضاوي مأساة حماكمة اإلخوان أين أصبح القانون مهازل هذه املؤسسة ا عن

هو روح العنف وخالصته املكثفة وحيث حتول اخلصم إىل خصم وحكم يف آن فهو املدعي وهو احملقق وهو 
القاضي الذي يقضي بأهوائه وأهواء سادته الذين ال يهمهم استقالل القضاء عن سلطام وال تعنيهم نزاهة 

رئاسة احملكمة رجال من لالقضاة وعدهلم بقدر ما تعنيهم درجة مواالم وقرابني تقرم ويكفي أن يرفعوا 
   من اشي مجال سليم ليحاكم قادة حركة اإلخوان املسلمنيبكبخرجيي مستشفى األمراض العقلية ال

عت وسيد قطب أمثال حسن اهلضييب وحيكم باإلعدام على عبد القادر عودة وحممد فرغلي ويوسف طل
  : إا ليست حماكمة بل رواية بل مهزلة،  1رةذبعد إجناز هذه املهمة القصى وآخرون مث يق

  

  !أعطوا ملخرجها وسام فنون     ة      ـرواي : قالوا حماكمة فقلت
  !!قد أضحكتين مثلما تبكيين        ا    ـهي شر مهزلة ومأساة مع

  قانون هو الذي يقضي بال و        وحمقق    اخلصم فيها مدع ... 
  نمن خلط سكري ورأي أفيـ       برأسه     وما يدور ... إال هواه

  "ونـبان"يدعوه من عرفوه           رؤ ـأرأيت حمكمة ترأسها ام
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  ونبـمأ   دينه   عدمي قاض       رموا م لدى      أرأيت أحرارا 
  .1!؟ يــواحلنيفة دين، اهللا ريب         ه   ـلقول يدان  أرأيت إنسانا 

سفاحا آخر ممن رفعتهم جرائمهم إىل رئاسة احملكمة وحماكمة أبناء البلد الشرفاء، فيذكر أما مجال فوزي
وأخذوه أسريا ليكيل من إذاعة العدو الشتائم ألبناء  1956وهو الدجوي الذي ركع أمام اليهود يف حرب 
إا إغارة بشعة على القضاء ، ئاسة حمكمة حتاكم املخلصني األمة، ومتر األيام ويصعد صعوده الصاروخي إىل ر

  : يشكوها الشاعر للدهر والتاريخ ويعتذر هلما عما سجل فيهما من جرائم وآثام
  

  اناـكم سجلوا فيكما زورا وت       ذرة    ـيا دهر عفوا ويا تاريخ مع
  اناــغيوط داسوا قداسته قهرا        ساحته     حىت القضاء أغاروا فوق 

  داناـأخلى لصهيون يف سيناء مي      ــا     يعلو املنصة خوار ساحته..
  طانا ينجو هزيال وباع اخلصم أو        ميارسها    ألقى السالح بال حرب 

  اـبشرعة الغاب لإلرهاب إعالن      هذا هو الفاجر الدجوي جيء به     
  اـسكران  املنصة للتنكيل يعلو       هذا اجلهول اجلبان النذل يف سفه     
  .1.حريانا للريح حىت بدا كالكلب       باألمس قد أطلق الساقني يف هلع     

  

ويلي هؤالء القضاة أيادي االستبداد وآالته الذين خييطون األحكام القضائية على مقاس احلكام، الفقهاء 
رد خادم بسيط من خدام السلطان بعد الذين يصدرون هلم ما يناسبهم من الفتاوى ليتحول فقيه العصر إىل جم

عن هذه املهزلة اجلديدة حيدثنا . ما كانت مؤسسة الفقيه تكاد توازي مؤسسة السلطان أو تفوقها أحيانا
ما ينوء به صدره من ثورات بلغة أخرى و احتواء  الشاعر معني بسيسو وقد ضاق قاموس العصر عن احتوائها

يفرغ بواسطتها عذابات صدره املتراكمة فكان وعاء الناقد الساخر بديع استعارها من التراث األديب القدمي ل
وفيها يفضح الشاعر تلك  . إىل بديع الزمانأيضا الزمان اهلمذاين أقرا إىل احتواء هذه املهزلة اجلديدة املهداة 

ال جمال لردها أو الطعن احلاشية املزيفة والبطانة احمليطة باحلكام ويروي عنها أعجوبة هذا املفيت رواية متواترة 
عن قمر " سائس خيل السلطان"عن " يف بغداد " قاض"يف البصرة عن " مخار"عن " وراق يف الكوفة"فيها عن 

خفاش بن "يف مشس الرابع من رمضان اختار السلطان من مجع الفقهاء والشراح املقيمني خلف أبوابه " الدولة
وأواء " عبده"كله الزنديقة والزنديق وتسلف طريق وطريق صاحب أ" والشيخ الواثق باهللا ابن مضيق" غراب

  : طاح الذي وقع عليه اختيار السلطان ليخرجه من ورطة عظيمة مبعجزة فقهية عظيمةنال
/ ...ومههم يا وأواء/ ، يف كف ضرب اموالنا كف/  وبرك أمام السلطان/  وانزلق الشيخ من الباب

/ واختلطت يف عيين األبواب، ضلت قدمي/  أطرق خمدعهاأن /  أقسمت ثالثا للجارية الرومية وطفاء
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وأواء / ، وتنحنح، بسمل، حوقل/ يف حجرة أحد الغلمان/  أمتدد يف ذبين/ ، فإذ يب ،وصحوت مع الديك
وسواء / ...ال أين تسري القدمان/ ه فالقسمة غلبت، والعربة يف الني/  ليس على موالنا جناح: /  النطاح وصاح

   اما ظلت قدم/ فلو وضعت يف باب املخدع مصباح/ ، والذنب على اجلارية/ ، و جانيف املخدع إنس أ
  1.خازن بيت املالو/  ...واهللا تعاىل أعلم و السلطان/ ، موالنا

ولنا أن نتخيل ما ميكن لطغاة العصر أن يقترفوه من ذنوب وما ميكن لفقهائهم أن خييطوه من فتاوى 
  .ولشهوة تكديس األموالحتت الطلب إرضاء ألهواء السالطني 
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  : حمـاورة السلطـان وجمـادلته  -

Ζ                                                      Χ    

 
 * الفصـل الثـالث* 

  بین الشـاعر السجیـن والسلطـان
 

  .محاورة السلطان ومجادلته -
  .التهديـد والوعيـد -
  .الدعـوة إلى الثـورة -
 . الدعـاء عليه كآخر الحلـول -
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مل تزد كل تلك الصور البشعة املرعبة وكل تلك املمارسات الدكتاتورية الطاغية الشعراء إال متسكا   
ا على املطالبة واملغالبة، بادئني أوال باحلوار البناء والدليل القوي واحلجة املقنعة ومساءلة هؤالء مبواقفهم وإصرار

 لتأيت لغة القوة والدعوة إىل. املستبدين ونصحهم، ولكن هل تعي أذن واعية وهل حياور غري العقالء إال بلغتهم
األجساد ولن تزيدهم إال حتديا وديدا بطوفان الثورة عليهم واهلزء بآالت عذام وسجنهم ألا ال تطال إال 

  .الشعوب الثائرة ووعيدا أن كل الطغاة إىل زوال
وحتول بعضهم وقد يئسوا من أي  خري يرجى من هؤالء إىل باب الدعاء على اجلزارين وصناع اإلبر 

ه بكف أذاه عن هناك من الشعراء من حاول حماورة هذا اخلصم القوي العنيد وإقناعف. وسائر آالت العذاب
السباقني  الشعراء نه من أنصارها ومن الذائدين عنها، منالشعوب الضعيفة وتذكريه باملبادئ نفسها اليت يزعم أ

 أواليت لو وعاها قومه واتبعوها ملا ظلموا وملا قتل " الكتب املقدسة"إىل ذلك حممد حبيب العبيدي يف قصيدته 
  1.استعبد إنسان إنسانا
هدمت داره  قت وإلمام حيي محيد الدين بعد أن أحرلشاعر الشهيد زيد املوشكى ة الجومثلها حماج

واحتكامه إىل الدين نفسه الذي يزعمه اإلمام ، ودار رفيقه يف النضال ويف السجن الشاعر حممود الزبريي
اح املال بأن مام أباحها مجيعا أبفقد قضى الدين حبرمة املال والعرض والدم ولكن اإل، ويعرف مبادئه وخيالفها 

وأباح األعراض بأن شرد نساءها وبنيها وتركهم يف العراء يف غياب املعيل واحلامي ، هدم بيوت الناس مبا فيها
  : يقول ،ومنهم املوشكى نفسه فيما بعد م1948وأهدر دماء كثري من قادة ثورة 

  

  داــع ه ـد أدميت مهجتـألنك ق     ع    ــالدين والدين موجـختاصمنا ب
  ه رداــالف لــإال اخل فلم ال جتد       والدماء     باحترام املال والعرض قضى
  ؟ داــحالل ولو يف دين من يعبد الصل     ا   ـاء وهتكهـال فهل ظلم النسإو...

  داــاجلن وترويعها والدمع يستعطف      ا    ــبيو  دمـ  أتقضي طواغيت
  داــص ا عن قوت أطفاهلا نستصد ال     ه    ـويرضى لك الدين احلنيف ورب...
  اــــدألنك حطمت الديانة و املب     وإن قلوب الناس أضحت مريضة     ...

  2. عين به األسدانسوى الوحش لكن ليس      ه     ـه ال يبيحـذي قد جئتـأليس ال
  

  مه أنه ما أصاب كما خاطب الشاعر األردين مصطفى وهيب التل املعتمد الربيطاين يف عمان يف عجالة يعل
  

النور وأن  ن كتمها وكضم آالمه ألا هي اليت تشق طريقه إىلإالشعب على أيديهم من جراح ال تندمل و
  : الظلم مهما استطالت لياليه ال حمالة زائل

  

  اءـكنمندمال فالضيم " كوكس"يا         حتسب اجلرح فيمن ال يضج أسى     ال
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  .1اءـمهما استطالت على أهليه ظلم          ــه   و احلق ال بد من إشراق طلعت
  

اخلصم ومساءلته و إقناعه باحلجة  ةومل يبلغ أحد من شعراء احلبسيات ما بلغه مفدي زكريا يف حماجج
تل الدخيل الدار يف العراء بينما حيأهل  ىنعم خبرياا دخيل ويرميالدامغة إذ كيف يشقى أصحاب الدار و

إىل زمن الشاعر سادة  ل بعيشها الرغيد وخرياا وهل بقيها وحيظى الدخيقصورها املشيدة وجيوع أبناؤ
  : ميلكون كل شيء وعبيد مسخرون خلدمتهم أبدا

  

  كيف نرضى بأن نعيش عبيدا      د   ـوعبي ليس يف األرض سادة 
  داــودخيل ا يعيش سعي        أمن العدل صاحب الدار يشقى  
  داـوغريب حيتل قصرا مشي         أمن العدل صاحب الدار يعرى  

  داـوينال الدخيل عيشا رغي         وتا ـدم قـفيع، اـوجيوع ابنه
  .2؟ داـويظل ابنها طريدا شري      ا    ــرون محاهـويبيح املستعم

  

، من فرنسا أال حتاول خداعهم مرة أخرى خبروجها عن صلب أهداف الشعب اجلزائري كله ويرجو
بتوفري بعض ضروريات احلياة من مأكل وملبس وشغل وغريها من احملاوالت الترقيعية وحماولتها شغل الناس 

به مجيع حقوقه األخرى اليت أبصرا فرنسا متأخرة  ينالاليائسة الفاشلة ألن الشعب أدرك مطلبا وحيدا عظيما 
  : ويسأهلا إن كان فيها من العقالء احلذقني الذين يفهمون ما يريده الشعب

  

  ؟ جهال أما يف فرنسا حازم حذق    ا فرنسا دفني له    هذا الذي ي
  ـقد خمتلـخرافة صاغها للكي      وضع السالح أحاديث ملفقة  

  .3قرأهدافنا اد ليس اخلبز واخل       ة   ـال تشغلينا بأثواب وأرغف
  

االستقالل ا رأوا شهب احلرب ترمجهم راحوا يشككون يف جزائر ما بعد ملويرد على أولئك الذين 
لن تكون حربا إال على املاكرين منهم فقد ألف  فيطمئنهم أنها ،ا ستكون حربا على كل أجنيبأويظنون 

أبناؤها العدل والصدق وورثوا عن أجدادهم األشراف النبل والشرف والكرم وورثوا عن دينهم التسامح 
  : والتآخي واحترام سائر الديانات

  ابتبا –إذا انتصرت  –ها نبأجا            وقالوا يف اجلزائر سوف يلقى  
  اــالكتاب سلوا التاريخ عنا و        حكمنا     إذا   وحنن العادلون...

  طبعا ال اكتسابا، ألفنا الصدق         ا    ــوحنن الصادقون إذا نطقن
  ابـورثنا النبل والشرف اللبا        ا    ـإن ، وعن أجدادنا األشراف
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  اـبسطنا يف وجوههم الرحاب       ..     استقاموا ذا كرام للضيوف إ
  اــالقباب الصوامع و وحنترم        ..    )اـمحان(وحنترم الكنيسة يف 

  1.اــفمن ميكر ا يلق اخلراب        استرحيوا    : وقل للماكرين ا...
  

مزاعمها اليت مل تعد ريد على ف ،"وتعطلت لغة الكالم" يف قصيدته  ةويهجم على فرنسا هجمة شرس
 قد تناسب عصر الثورات واسترداد احلقوق الضائعة وال تعدو أن تكون مزاعم جمنون أو مريض فاقد لصوابه

 . رفعت عنه أقالم اللوم أو لص يسرق الناس يف وضح النهار وال يستحي من فعلته فمن طباع اللصوص اللؤم
د أخذوا ما يكفي من حبوب اجلزائر وكرومها وزيوا ن يكفوا عن مطامعهم فقمث يدعو معشر املستعمرين أل

  : ومل يعد فيها شيء لدخيل
  رامــواجلنون غ... ملك اجلزائر        ة   ــلضافل ـزعمت فرنسا يف احمل

  المـاملريض معلى ليس ، يا ناس         ال تعجبوا فالقوم ضاع صوام    ... 
  !امــيسرق شعوبا واللصوص لئ          ا   ـمن يسرق األحرار يف كبد السم

  .فالسحاب جهام ...ودعوا املطامع       وا     ـــتربص، يا معشر املستعمرين
  المـــس وبطرمت فعلى احلبوب        ا     ـــإن أختمتكم يف القدمي حبوبن
  دامـــمل يبق يف هذي الكروم م       ا     ـــأو أسكرتكم باملدام كرومن

  .2!! ل إدامــــلدخيلمل يبق فيها        ا     ــزيوتن طون تكم يف البمأو أبش
  

ومن سجن نفحة الصحراوي حياور الشاعر فايز أبو مشالة احملتل وغريه ممن يدعون الفلسطينيني وحدهم 
سالم القيود و استالب اخلريات  ،سالم من نوع خاص ال يفهمه إال االحتالل ومحاته ومناصروه ،إىل السالم
إنه قاموس جديد للتسامح كما تفهمه إسرائيل وأعواا ولذلك  ، سالم النفي والطرد والتهجري ،والتجويع

هم الشاعر أن يأتوه بكل قواميس التسامح ويدلوه على أي الشرائع أو القوانني اليت تؤمن بذلك السالم ايتحد
  : اخلاص

  

  عـهذا كالم أين فعل املقن     ي      ـمبعصم قالوا سالما والقيود 
  جادوا علينا بالعذاب املفجع     من بعد ما حصدوا سنابل زرعنا     

  عـاملوق دن أحيا طريضد أل     ا     ـللسالم وإمن اأنا لست ضد...
  .3!!مت باألدمع: أي الشرائع قال       هاتوا قواميس التسامح والرضا   
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تهم وقانوم إىل حوار وهل ولكن هل يسمع هؤالء وقد جعلوا القمع شرع:  التهديـد والوعيـد -
يبدو أن على عقول وقلوب أقفاهلا ولذلك خفتت هذه اللغة عند  ، ل هؤالء الرتول إىل اآلخر وحماورتهبيق

لغة  لغة تستطيع الوقوف يف وجه لغة اخلصم وآالت عذابه إا، شعراء احلبسيات لتنوب عنها لغة أخرى أقوى 
فجار الشعوب وثورا فلكل طاغية اية ولكل كبت بركان قاصف الغضب والثورة لغة الوعيد والتهديد بان

  .يدك أركان الظلم والظاملني
شد قربا من شعوم وأكثر احتكاكا ا ودراية بآماهلا و مهومها وتطلعاا أوألن هؤالء الشعراء كانوا 

  .ن طوفان الثورة زاحف ال حمالة على الطغاةأأن سويعات الصمت معدودة و أدركوا  فقد
ا بنهاية الظاملني الشاعر املغريب حممد احللوي الذي أويت وتنباآلمن أولئك الشعراء الذين استشرفوا الغد 

ال بعد استرجاع أجماده املستلبة وبناء إوجه رسالة صرحية لفرنسا ليعلمها بزحفة الشعب اليت لن يعود منها 
رنسا العسكرية وبطشها كما مل يعد يثق ة العدو عن أرضه ألنه مل يعد يرهب فزحصرحها فوق أشالئه وزخ

  : سا بدهائها السياسي ووعودها وأمانيها املعسولةنيف فر
  املوزعا يسترجع اد السليب ل      فقل لفرنسا إنه الشعب زاحفا    
  وجيلي عن األرض العدو املقنعا      سيبين على أشالئه صرح جمده    

  .1ىال تطمعيه باألماين فقد وعو    ائف      ـــنه غري خإفال ترهبيه 
تعد إفريقيا تلك اجلنة  مل  إذللمستعمر الفرنسي نفسه يوجه الشاعر زكي مراد رسالة ديد واضحة و

كينة املنتظرة رمحة اآلخرين ومل تعد إفريقيا ملكا تبأرضها ومائها وعبيدها ومل تعد تلك الشعوب الضعيفة املس
وكل ، إن كل شيء فيها اليوم يومض بالثورة وينذر بالشرر، وتعاين وجتوع هي  ىللغرب ينهب خرياا ويثر

عجل ييء فيها يثري ماليني الشعوب ويدفعها إىل الثورة ولذلك يوجه الشاعر نصحا خالصا لذلك األبيض أن ش
ين إال جيإذا أدركته لن ترحم ضعفه أو دموعه ولن ألا بالرحيل قبل أن تزحف حنوه مواكب احلرية احلمراء 

  : صاد زرعه احلاقدح
مل تعد .../ يرجتي قلبا رحيما/  مل تعد إفريقيا طفال يتيما.../ وعبيدا أو إماء/  مل تعد إفريقيا أرضا وماء

كل عرق يف ثراها /  رباها اليوم تومضيف كل عني / ينهب البترول يثرى وهي مترض/  بيضإفريقيا ملكا أل
/  أيها األبيض فلترحل وإال سوف لك/  واملاليني تقوض/  رضوهليب الثورة احلمراء يعلو وحي/  اليوم ينبض

ود لن ترحم سوالوجوه ال/  موكب احلرية احلمراء والنور حترك/  شدا هائال يزحف حنوكحأو ال تلمح 
  .2فتجرع ذلك السم الذي كنت نفثته/  إنه احلق الذي أنت زرعته.../ دمعك

   الظاملني ىب، وتلك عق3جلأل طاغية اية ولكل خملوق وهي النهاية اليت جيمع عليها جل الشعراء فلك
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  : لك حكم التاريخ وهو خري احلاكمنيذو
  ر العظيم وتلك عقىب الظاملنيشره بالذفأن/  وأهان كل فضيلة/  وعتا عتو املفسدين/ ..ومن استبد بأمره

  1.فالتاريخ خري احلاكمني/  واتركه للتاريخ/ 
يف " ويزحف الدم"ره بالسكوت خمافة أن تتحرك الثورة يف مصر ن أميف وجه مويصرخ مظفر النواب 

فقد تعلم من هبات العراق بأن الدماء هي ، أن الثورة ال بد منها كخامتة ائية للظلمله القاهرة مؤكدا 
ويذكر الشاعر معني بسيسو طاغية العراق . بقطع دابر الطغيان، وهي وحدها الكفيلة باخلواتيم و2اآلخرة

ار أيد جبرائمه يف العراق وبأن وقت تصفية احلساب قد حان ولن جيين الظامل من بذره اللعني إال نوري السع
ومذابح ومنايف وليحزم أمتعته فال مفر له من قبضة  قالدماء الغاضبة ولن جيين إال إرث ما زرعت يداه من مشان

ه املتصاعد ليس لتشريد أسرته يف شىت ويتأمل الشاعر ويعلن عذاب ،ىل قطار أو مطارإالشعب الغاضب وال طريق 
البالد وليس شوقا أو حنينا إىل الرفاق ولكن العذاب كل العذاب أنه ليس يف أرض العراق وليس يف شوارعها 

  : يشارك يف صناعة احلدث ورسم اللمسات األخرية لنهاية املتجربينلأينما كان انفجار وانطالق 
فستستحيل إىل سيوف كل .../ معلقا نريانه/  يف الدروبفسريكض الدم .../  لنصف يا نوري احلساب

/  وستقفز القضبان غضىب من زنازين السجون/  ولطائرات قاصفات كل أسراب احلمام/  أغصان السالم
وإىل ضحايا /  أبدأت تلمح ذلك الشرر املهدد يف الضباب؟/  أبدأت تعرف ما املصري وما اجلرمية والعقاب؟

أبدأت حتصي إرث ما /  متتد أيديهم دما ولظى ومن حتت التراب/  غتصاباحللف سوط االضطهاد واال
  3.إرث املشانق واملذابح واملنايف واهلالك/  سجنت وما اغتالت يداك؟

و خوفا من مقصلة السلطان نبوءة أحجم العراف عن إعالا  الشاعر نفسه يف قصيدة أخرى ويقدم
  : حتمل هو عبء إعالا والتبشري ا

رأس /  لليلة يتدحرجا/  ويثور الربكان/  والسمكة تلقي خامتها/  خيرج من قمقمه الثعبانالليلة 
  .4السلطان؟

  قصيدته  أويعلن حممد جة األثري ثورته على رئيس الوزراء الذي هدد بإطالة سجن الشاعر ملا بلغه نب
  

ني للديك سخروا فيه من سلطان بوا هلا وأقاموا حفل تأبجاوما أحدثته يف السجناء الذين است" ديك الفاو"
نه لن يذل ولن يرجو أويهدده بأنه سوف يرهق نفسه وحيرقه بنار قصائده و ، الدولة الواهية وقوات االحتالل

ن إ ونين العراق كله سجإمثقلة باألغالل و كلها إن األمة وحده السجني،فكاكا من قيد األسر فليس الشاعر 
  الناقمني الثائرين الثالث هو يكون الشاعر أحد ، )وريد اخلصم والشاعر( بينه وبني الذل ثورة تقطع الوريدين
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  : التشييد حمال ومطاوالع
  وديـشعري وأوعد أن يزيد قي       اءه     ــج  نق الوزير علي ملاح

  ديــحرقه بنار قصيأو، صعدا      إين سوف أرهق نفسه      ! بشراي
  دودـاملم ومسي على خرطومه          ه   ـب نق ح نقا على حسيزيده  

  ودــولوعة املمع ماء الصديد        فليشرب إذن     ...أرفع املكواة لن
  ديـليفك من أسري عرا تصفي       وددا     ـت الذليل فأزدهيه  لست 

  دــها بوحينيف القيد؟ ما أنا بي       يت     ـنافعي قيدي يفك وأم هل 
  شديد" يف العراق"ليست بسجن        ة    ـوأية بقع، هنا ضنك  سجين
  ديــووري وريده   قطع  هلواه            يتــذل وبني رجائه يف  بيين 

  1.دـومطامح التشيي، والعال، أنا         :    ةـثالث  ...الثائرون الناقمون
  

ما اقترفوه وإن ويشبه حسني مردان اية أولئك اجلبابرة القساة والعمالقة الطغاة بالغبار ويرى أن كل 
تعاظم وتطاولت أيامه ال يعدوا أن يكون جمرد مسرحية أعلنت سنن التاريخ ايتها احلتمية وأسدلت الستائر 

  :جرائمهممعهم على جيفها املسربلة بالفناء ومل يبق شيء يف السماء سوى الغبار فقد انتهوا مجيعا وانتهت 
سدل نوغدا سي.../ بلها الفناءيسرجيف / القة الطغاةأين العم/  أين اجلبابرة القساة/  فات/  ما فات

  2.سوى الغبار/  فليس يوجد يف السماء..../ الستار
  

  :  ةالدعـوة إىل الثـور -
ومل يكتف الشعراء بالتفرج على األحداث أو التطلع إىل ما يصلهم إىل أعماق الزنازين من أخبار عن 

ومل يكتفوا بالتهديد والوعيد فقد كانوا صناع ، يف كل مكان ذلك العامل اخلارجي امللتهب والثورات املشتعلة
 مها صناعها مبا تفعله أشعارهعون خلفاحلدث ومهندسوه قبل أن تطال القضبان أجسامهم وسيظلون وهم يقب

ويكفي أا كانت حتفظ بعض القصائد ، املتسللة إىل اجلماهري املتأهبة يف النفوس وما تثريه فيها من محاس 
لم جيد هؤالء الشعراء املقيدون ، فد املهربة عن ظهر قلب وحتوهلا يف أحايني كثرية إىل أناشيد وطنية واألناشي
ا من دعوة الشعوب إىل الثورة والتمرد ورفض كل أصناف الظلم داجلناح املثقلون باألغالل بو مقصوص

وت الرفض وإذاعته عاليا مهما وحتريضها على املقاومة والثبات على املواقف واإلصرار على احلقوق واجلهر بص
 نةالشاعر جواد مجيل ينصح شعبه املسحوق بأقدام سد فهذامتادت أجهزة القمع وآالته يف تشديد اخلناق 
حىت وإن خنقوا أطفالك سحقوا أضالعك مزقوا " ال توافق"النظام الصدامي ويقدم له وصفة الءات شاخمة 

  : ابغمرايا تعكس درجة الكربياء والشموخ أمام أقزام الجلدك فما تلك اجلراح النازفة إال واحات رفض و
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عندما /  أنفاس الزنابق/  عندما ختنق من طفلتك الشقراء/  أعقاب البنادق، عندما تطحن أضالعك
/  كيف تنسى كل هذا وتوافق؟/  بسكينة سارق/  عندما تقطع كفاك/  تضرم يف عينيك آالف احلرائق

من /  أن خيط الزيف/  ال توافق.../ يا صديقي ال توافق/  خيال وببارق / كان ال بد أن تصنع من جرحك..
  1.ال توافق/  ال توفق/  ال توافق/  تأرخيا ألصحاب السوابق/  شريانك الراعف

للطغيان، " ال"،" سأقول ال"ومثله يرسل مجال فوزي الءاته املتتالية يف وجه الطغاة املفسدين يف قصيدة 
  2.للحاقدين وتتوالد منها الءات أخرى وألف الءات "ال" للمجرمني "ال" للسوط "ال" للحكام" ال"

ويرسل معني بسيسو مثلها ويرفض وشعبه أن يهللوا لسلطان منهزم عائد أو أن يدفعوا الثمن بينما 
  3.ويتطاولون يتسلق اللصوص

والذود عن  ومن سجن األجانب يوجه الشاعر عزيز فهمي نداءات متتالية لقومه أن يهبوا لنجدة مصر
محاها وال يبايل إن أجابوا نداءه ونداء مصر املستغيثة وال يبايل إن بح صوته فهو مستمر يف دعوته ال حييد عنها 

  : حىت يرى وطنه حرا عزيزا
  

  أشهد ومازلت أدعوهم ومازلت      عن احلمى     اأهبت بقومي أن يذو ذو
  ورا ددـا وطورــتلم م ط     ف     ـأهبت بقومي واخلطوب زواح

  4.ردديــومصر تناديهم وصويت      م أزل     ـوأنذرت حىت بح صويت ول
  

د احلليم وهو يرى ما تتخبط فيه األمة من مآسي أن كل يوم مير ليس من بويذهب الشاعر كمال ع
دمن تفجري بال ، ألن العصر مل يعد يقبل لغة الدموع والبكاء ألمل اآلخرين ف5العمر إذا مل يعشه املرء يف الكفاح

  : ممات يهب لألجيال القادمة حياا إما و كرمية ما حياةإل الغضب وخوضها ضد الطغاة حربا ضارية فجمرا
  

  فصراع مروع الصرخات      انفجار     لن يريح النفوس إال 
  يتحدون معجزات الطغاة      اة    ــلن ينال احلقوق إال أب
  .6أو ممات يكن معىن احلياة      هي حرب احلياة إما حياة      

  

ويشبه يف قصيدة أخرى الثورة بالعاصفة اهلادرة حينا والربكان القاصف باحلمم املتطايرة حينا آخر  
ا إال ويرى اجلموع الغاضبة وهي تتقدم يف وجه الطغاة ال متلك سالح اوالزلزال الغاضب الراجف حينا ثالث

فقد هبت ، الشعل والرايات احلمراء املتعالية  منخذ مالحمه يأ بدأالتضحية تنحت به مستقبلها الذي  سالح
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غضبه ولعناته على املستعمر  جامرض مستقلة فصب أ، وقد اختار الشعب احلياة على 1لريح إذا هبت زئريول
  : مد هذه الثورة إال بتحطيم القيودولن خي

  رـــهبت الريح وللريح إذا هبت زئي
  رــكاهلدي كتل تدفق كاملوج وتدوي 

  ورــتث ووجوه القوم أشباح وشياطني 
  ــروانتفاضات أكف القوم زلزال خطي

  هـشعل إنه الشعب دعاه الليل أن يصبح 
  قد أحس األرض قضبانا ويف القضبان ذله

  هـمستقل ا فوق أرض ــإنه يفىن ليحي
 ــرد إن مل تظفــهذه الثورة لن حتم

  رـسم يكـل لن ينام الشعب عن قيد إذا 
  .2رــى األصنام واملستعملعنة الشعب عل

كما  ،3يف طريقهجيده وقد شبه مسيح القاسم الشعب يف ثورته بالربكان ساعة انفجاره والتهامه كل ما 
  : ورات آتيةثر بذشبه القرضاوي صمته ورفاقه إىل حني بالنار اليت تكمن حينا يف جوف الربكان وتظل تن

  

  4.كان ذات كمونفالنار يف الرب     لعمري إن صمتنا برهة     اإن
  

وكذلك يعلن بلند احليدري أن وراء ذلك الصمت الرهيب ووراء تلك اجلراح الثرة املريرة ووراء نزيفها 
ن ملء ذلك الصمت العظيم مراجل متقدة إذا ما انفجرت استجاب هلا أهنالك يف الدروب غد مشرق المع و

  : الغد واحنىن
  / أي غد يلمع يف الدروب/  ماذا وراء صمته الرهيب / ماذا وراء بيتنا الكئيب/  أعرف يا مدينيت

  

/  إذا ما انفجرت/  غدا/  مراجال تتقد/  وأن ملء صمتهم/  ال ترقد/  أعرف أن أعني الرجال يف مدينيت...
  5.سينحين هلا الغد

وحيي بدر شاكر السياب أولئك الذين ثاروا على حلف بغداد وعصابته ووقفوا يف وجه عملية البيع 
 ، مبا قدموه من ضحايا للوطن عمر الطغيان والطغاة يف العراق واة اليت حاول نوري سعيد متريرها وقصراآلمث

أو  صفوا أظهروا إن وكشف هلم حقيقة أولئك احللفاء الذين ال يثبتون على موقف واحد حىت ال خيدعوا م
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ليفة بريطانيا أوال مث حة إىل احلوخيتم برسالة واض، فطبعهم التقلب وأىن كانت مصلحتهم ولوا وجوههم مودة 
  : أن الشعب العراقي قد أفاق ووعى ولن يرضى بغري استقالله مطلبا معلمهييليها من احللفاء  نم

  

  اءـــاآلب منة   كرذآت سي        اء  ـــبالدم كل جيل ن تحرر
  اءــالشم يقضي إىل احلرية          ا ـورقيت من جثث الضحايا سلم

  ءاــاألكف تأهب  للباقيات         فاختذ   " قيود"من حطمت قيدا ....
  ال ختدعنك صبغة احلربــاء      ليف وإن صفا     هو احل" ليفاحل"إن 
  1.هيهات أن يرضى بغري جالء        ـى   يفة إن شعبا قد وعحقل لل....

  

كى العقاب اإلهلي إىل وحيذر الطغاة الغارقني حدا الثمالة يف خطاياهم من العقاب اآلخر األشد واألن
  : جانب العقاب البشري املتمثل يف ثورات املظلومني وزحفهم

  

  2.إن زلزل الكوكب املنكود إيذانا        ويل الطغاة السكارى من عقاب غد  
  

يف إفريقيا إىل النهوض ويرى النور آت من أحراجها فهي مأوى الثوار كما يدعو البيايت كل ما 
إىل جانب شعوا وتلك  احملاربةالبكر فليحذر األوغاد هذه الغابات  اب يف كل شرب احلراملزروع بوملجأهم 

  : الطبيعة املقاتلة 
  

/ يهدي الرفاق السود يف أفق الصراع/  يف ليل قارتنا احلزينا يا كوكب/  !أحراج كينيا يا ينابيع الضياء
  3.اتنا العذراء يا وغدا بقافلة الطغاةغاب/  إنا سرترع باحلراب.../  !يا زنابق يا حراب  –كينيا -أحراج

  

وقد حطموا  4العائدينفإن العبيد  –هوالكو كما صوره البيايت من قبل  اوإن جترب طاغية العصر وإن عت
ناء ال حمالة وحيطمون تاجه العتيق ويطفئون بريق عينيه الذي أرعبهم طويال، إم ر فالقيود،حيملون إليه ال
  .وينهي مسرية الظلم والظاملني مطريقه يعترضاحلياة جيرف كل ما 

  

ي الذي مويف هلجة جريئة وصرحية يدعوا الشاعر زيد املوشكي أبناء اليمن إيل الثورة علي البيت اإلما
ا وواجبا وطنيا مقدسا ألنه يئس من أي خري ضتعطلت فيه كل القيم وطنية ودينية وأخالقية ،ويري الثورة فر

  :إلمامية الرجعية اليت توارثت الظلم واحلكم ميكن أن تأيت به هذه األسرة ا
  

  فـفرائض مل تنفك منكم علي الكت     م     ـعليك بين اليمن امليمون إن 
  يشفي وهم داؤكم لو تعلمون الذي       ـم    ظنك أأحسنتمو باملستبدين 

  فـــالنس فكان إماما للتقدم يف       دىن    ــأقمتم إماما للتقدم يف ال
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  فـظلمة السق فزج بكم مستحسنا         وه ينظر الكون مشرقا  وأخرجتم
  .1فـلجزئريا كأسد الغاب يف منتهى       م    ـإبائكأما آن أن تبدوا له من 

  

ت انويكفي أن كانت هذه القصيدة السبب املباشر يف إهدار دم الشاعركما يروي بعض زمالئه فقد ك
وكان ويل العهد حيي . عالن اليأس من األسرة اإلمامية كلها اإلمام وإ ىلخروج علمن نوعها لأول دعوة 

فكان من أوائل الدور  النسفوقد صدقت نبوءة الشاعر يف أئمة  2حيتفظ بنسخة منها بني أوراقه اخلاصة
  .وشكي و الزبريي املعرضة آللة نسفهم دار الشاعرين امل

خائفا من  ،وت بعد أن زرع آالف املوتىويسخر الشاعر أمحد عروة من املستعمر الذي بدا خائفا من امل
، ويدعوه لتحمل ن حتت مدافعهئسوفة تنخائفا من الظلم والطغيان والقرى امل ،وسيوفه حتمل دماء قتاله القتل

وليتحمل قذائف القدر فقد علم الناس  ،طوفان اجلماهري اهلادرة املعربدة املنبعثة جبارة عنيدة يتلقنتائج ظلمه و
  :محم رد فعلها ليه إال جترع دروس الغضب وما ع

  

ن قل مل/ ... هليبا من حريقو/ مأل الكون دخانا او .../  مأل الكون غبارااو/ علم الناس دروس الغضب 
قل ملن شتت بالنار مجوع .../  بالقمع وبالسجن رموز احلريات/ ن دمر قل مل/  دواعي للحياة/  أهلك باملوت

إنه صوت اجلماهري ... /  وأنتم قاهرون/  أختافون من الظلم/  قاتلون وأنتم/  أختافون من املوت/ الالجئني 
دمدمت فيه /  ات شعب مقمعصيحإا .../  عروق من دما/ بني سحب قد جرت فيها / يدوي يف السما 

  .3فات القدريورماها بقذ/  ودنا للموت جبارا عنيدا.../  دواعي العربدة
ثورة أيضا ولكن يف أسلوب رومانسي رمزي حزين وهو الغالب إىل ال 4"زفرة اليأس"ويدعو يف قصيدته 
  ".ذكرى وبشرى"على جل قصائد جمموعته 

راب يف وجه الطغاة، هواؤها يقاتل الغزاة مياهها ح وتتحول أوطان الشعوب املظلومة بكل ما فيها إىل
ر حقدا يف وجوههم الزجاج تتفج وها املكسورة نوافذ ت مسنونة حتفر يف أعماقها قبورهم،تتحول إىل آال

مقاتلوها يزجمرون يف عناد واملدينة كلّها تتحول إىل كتلة عنيدة من النضال، مدينة  ،وأرضها ال تنبت إالّ العناد
، هي مدينة الشاعر معني بسيسو الذي يدعو الشعب كله إىل التوحد وااللتحام لطرد 5شاهرة السالح واجلراح

ح واملهاجر وعامل النسيج، ليأت الصياد واملسافر اجلائع واملشرد ذلك املارد املعترض طريقها، ليأت الفال
ل سلتحطيم ذلك املارد، لتحطيم تلك القيود أو تقييد تلك السال ـدةالطريد ليأتوا مجيعا وليقفوا يداً واح

  : وإبطال مفعوهلا
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  .1شباكنا على السالسل/  فلنرم إخويت البواسل
  

نفالت والزلزال املتأهب لالنفجار ماثلة عند أغلب الشعراء وتظل صورة الربكان الغاضب املتأهب لال
تلك هي مدينة الشاعر معني بسيسو و  ،وهم يرون مجوع الشعب الغاضبة تتدفق على صانعي املذابح واملآسي

مضيئة، وبسمة الزلزال وهو يفتح بطن األرض البتالع رفضها، بانتفاضتها محم الربكان منصهرة اليت غدت ب
  :الطغاة

مطبوعة سيفا على جبني شعيب /  ويا ابتسامة الزالزل/  نيت يا أدمع الربكان قد جرت مشاعلمدي
 .2املكافح

ويف لغة املقاتل املتمرس الثائر يهتف توفيق زياد مهددا ذا الشعب األشد من احملال مقسما بكل نقطة 
  : ليكشف وجه الصباح وطريقه العزم حمرقا كل ما يقف يف مستعر أذى جترعها على يد األعداء ليثور ثورة 

قسما /  !!شعب أشد من احملال/  إننا.....هيا نليب/  وبالرجالبالنساء /  يا إخويت األرض تف....
 بالرياح املسعربالعزم /  بالسواقي، باملراح/  قسما بأرضي، بالشواطئ.../  بأجنحة النسور متردت رغم اجلراح

  .3عن وجه الصباح/  لي خصل الظالم السودجكي تن/  فاحبلظى الك/  قعن نسورنا أعشاشهاربلت/ 
الشاعر معني بسيسو أن عهد املساومات واملفاوضات الذليلة قد انتهى وال جمد اليوم إالّ للمقاومة  يعلنو

  : ولرايات اإلصرار املرفوعة، للمناضلني املكبلني يف القيود للجرحى الساقطني يف ميادين القتال للمطاردين
  

/ ه ولليد الطليقة املناضل/ ه ولليد املكبل/ ه لراية اإلصرار شاهق/  اد للمقاومة /  ا  فال مساومةقد أقبلو
  .4اد للجريح واملثقوب قلبه وللمطارد

ويقدم لنا منوذجا مثاليا لواحد من أوائل الثائرين يف التاريخ العريب اإلسالمي، من أوائل الرافضني الذين 
حضرة اخلليفة، إنه رمز أيب ذر الغفاري الذي احتج على اخلليفة الثالث عثمان بن عفان جاءوا بالءام ولويف 

عن املدينة ولكن الشاعر ال يقف عند هذه  أبعدهخفق أوملا  هتسكاإ، وقد حاول اخلليفة الفيءيف تقسميه 
طاء، فهناك بقية من كالم النهاية الصامتة وإمنا يتخيل عودة أيب ذر اإلرادية من اجلنة رفضا ملا تال عصره من أخ

أن يطرحها عليهم واعترافات يريد كشفها من جديد  جيبمل تزل حبيسة وجيب أن تقال وهناك مساءالت 
الذي مل خيرج إىل املعركة ومل يركب هلا حبرا أو برا كل  القعيد فمن أحق ذه الغنائم وملاذا يذهب إىل اخلليفة

ة وألف قصر قينألف . اذا  تذهب كل تلك اخلريات إىل الوالةمن مراكب وهو ادج من الذهب ومل الفيءذلك 
  :  ذهب ويسار حتمل سيفا كيس؟وملاذا يدق كل ليلة أبوابه السياف بيمني حتمل ...رمخوألف بئر 

  معاويهوعدت يا .../  بقية من الكالم يف فمي/  يصيح مت مل تزل/  وسار وحده ومات وحده وعاد
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  نيجر هامفلل/ قسمتم األسالب /  أيها الذئاباي... / العناكب املشرده لزيف مغا/  ألقي بشعرة الذئاب
وهو خاشع / ، هللارض أيداه تقطعان / ومل يزل عثمان.../ ، ألنصارلة من الغسلني عجر/ ،حفنة من الزقوم

   .1....يرتل القرآن
لطغيان وكأم الشعوب جزءا من املسؤولية فيما آل إليه احلكام من متاد يف امل مظفر النواب وحي

وكأن االستعمار والفقر واجلهل والظلم قدر مقدور ال ميكن رده أو رفضه أو تغيريه، واقعون حتت لعنة اجلرب 
د تبناضل رجال النهضة واإلصالح من أجل إسقاطها وضت الشعوب تنفض عنها غبار املستعمر املسوقد 

  ن الظلم قضاء وقدر ال ميكنأتلك، وك ربولكنها عادت لتركن ثانية إىل لعنة اجل ،ريتهاحوتسترد 
من  الشعوب العربية مرة أخرىليطهر 2بطال مفعوهلا يستنجد الشاعر بالثائر العريب جهيمان العتييبإلو. رده
  : املنذرة باخلطر واألورام تلك املعتقدات الزائفة اليت غدت مثل كتل الشحم توخيلصها من تراكما الدرن اهذ

فهذي الشراذم ... مترد...مترد/  مشر وذوب مقاديرنا الشامحة/  ة اجلربطهر الشعب من لعن.. اتقد
  .3هها شدت األحزمرعلى عه/  ملعونة األبوين

على النهاية اهولة اليت انتهى إليها إثر انتفاضته يف احلرم املكي، فال  ينوخياطبه يف أسى وأسف شديد
قبيته اهولة، وينحى بالالئمة أا بأحد قبور النظام أو يعلم مصريه بعد القبض عليه، وال يعلم إن كان حيا مغيب

مل حترك ساكنا إزاء احلدث ويتهمها بالغباء، ويهجم على ينتمي إليها الشاعر إذ اب اليسارية اليت زعلى األح
احلكام امللوثني بدماء الضحايا تالحقهم أىن ولوا وجوههم، حىت يف طوافهم حياصرهم وجه جهيمان وإن 

ه أنّ اختفاءه ال يهم ألنه سيظل فوحة ظلما، ويبشرة زكمت أنوفهم وقبصت قلوم الدماء املسسجدوا للصال
م بدعوة اجلماهري إىل الثورة على هذه األنظمة الغائبة وكنسها تبني الناس ثورة عارمة يف مجيع احلاالت، وخي

  :  من على وجه األرض
/ أو سجدوا فالدماء اليت غسلوها/ كان وجهك فإذا طوفوا.../ هم صيا جهيمان حدق فما ميلكون فرائ
/  كيف حيتاج دم ذا الوضوح.../ مل يناصرك هذا السيار الغيب/ه تسد خياشيمهم ومناخريهم وقلوم اآلمث

  ال تصفق ألنظمة /  أيها اجلمع صه.../  أينكر حىت دمه/  أي تفوه بيسار كهذا/  إىل معجم طبقي لكي يفهمه
  

  .4اكفهري يا أمجل من أمة غاضبه/  اكفري...واكفهري...زلزيل.../  غائبة
الشعري املنتقم، أو ما يطلق عليه تسمية يف قاموسه ، املتهم، وال يؤمن مظفر إال بالثائر املقتحم

الذي ال يستريح وال جيد فضاء من الوقت مللذات الذات، وال حيتكم إال إىل السالح " الرجل البندقية"اخلاص
وال هازم لوحدة األعداء إال  ل غري املغشوش، فال حل  للمعضالت بغري االقتحام اجلريء،ولنق، الكامل النضج
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بدل الشاعر مواقع االام من اخلصم إىل الثائر  ،فإن مل يقتحم هذا البطل اخلرايف، إطباق وحدات البنادق 
  : نفسه

  

واقتحم و اقتحم أو / دا وال املعتصم البندقية لست يزي اقل أن/ ال تلتزم البنادق ام واقتحم وبغري املنايا 
اقتحم  / اض إىل حربة أكملت وعيها حنتكم/  إمنا الرجل البندقية ال يستريح وال حيتلم/ ... مأفأنت الذي 

/ طبقوا وحدة البندقية أ.../واللغز جزء من احلل واملعضلة  / جتد احلل جزءا من اللغز/ واسحب السلسلة 
  . 1وحدة أعدائكم تنهزم

  

شيته بنفس االنظام املصري ممثال يف رئيسه أنور السادات وح ةوخيص اجلندي املصري الذي رد على لغ
باته ليس يواختار أسلوب اإلبعاد النهائي واإللغاء املطلق للخصم كرد فعل على إلغاء السادات وتغي، اللغة

بعاد الكتاب عن وسائل كما كان يف العهد الناصري وإمنا مورست أنواع قمع أخرى، كإ–بالسجن فحسب 
اشتدت أساليب القمع بعد اتفاقيات و ،2ن العملموفصل آخرين  ، وإبعاد آخرين عن النشر متاما ، اإلعالم

شخصا من بينهم أبرز الكتاب واملثقفني  1563اعتقل  1981، ففي أوائل سبتمرب  ديفد وبلغت أوجهابكم
ألم يروا صلحا منفردا مع  3ياسة التطبيع خاصةاملنتقدين لسياسة السادات االقتصادية، والرافضني لس

كنيست اإلسرائيلي أنه لم ااأم هوقد أكد السادات نفسه يف خطاب ، إسرائيل مل يعد على مصر إال بالذل واهلوان
ادة مصر ظلت منقوصة، يىل مرحلة قادمة، فحىت حترير سيناء وسإغري كايف للسالم الدائم، وأنه يؤجل الفتيل 

  .4سيناء عاالتفاقية مت نزع سالح ثالثة أربا حكم بنودبف
  

ثالثة  1981 يف السادس من أكتوبر عدد املعتقلني وتتفاقم األوضاع أكثر وترتفع موجة القمع، ليتجاوز
  .5ن قبل سنوات عن إغالقهالآالف معارض يف املعتقالت اليت كان السادات قد أع

  

بطلقة واحدة، انتفض هلا مظفر وراح يضفي ويل كل ذلك الصراع بوقد حسم اجلندي خالد اإلسالم
عليها من القدسية واجلالل، إا طلقة آتية من شاحنة األقدار، طلقة شهق الكون هلا، وأطربت حىت اجلماد، 

ا التكبرية األوىل لتراتيل صالح الدين األيويب، مركبة من مزيج فريد، من خليط إواختزلت كل اخليانات، 
إا الطلقة اخلالقة األوىل، الطلقة الفاصلة املطفئة ملشروع التطبيع، املسقطة الدول مبا األحزان وأعشاب العزة، 

يف ذلك أمريكا داعمة املشروع والسياسة االقتصادية املنتهجة يف مصر، الطلقة الغصة يف حلق ذلك اجلرب 
  خلليجي وقرد يضبط اللحن ف اعزجمموعة جرذان كراشٍ، فرقة ال"الكلّي املمتد ويف طريق ضباط أحلان اخليانة 
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  : ، هي جمرد طلقة واحدة مث كان احلدث.1"اخلياين
  

وملا تربد / وسوف الطلقة األخرى/ طلقة غاضبة تفتح يف الشرق احلسابات/ ... مث احلدث...طلقة...  
فهذي طلقة قد أطربت حىت /...سنبلة أوىل وحدس باحلصاد/ طلقة مث احلدث/ ... دثرتاح اجلااألوىل وال 

ألرتال صالح الدين يف / هذي كانت التكبرية األوىل/ ... من شاحنة األقدار/ شهق الكون من التنفيذ/ اجلماد
والغصة / إالّ الشوك/ لن يأكل إالّ الرمل/ مشروع بن عزى لن يرى النور/ منذ هذي الطلقة الفاصل/ ... أيامنا

  .2والتنغيص
اف األبطال األسطوريني العمالقة، الذين طاملا ويرتفع مبفجر الطلقة األوىل وصانع احلدث إىل مص

خلفه لتنفض من حوله حكومات  تشوقت األجيال لرؤيتهم أطوادا شاخمة، هو يقذف بالنار واجلماهري تردد
يراه عمالقا يف وقفته النشوى، عمالقا يف ختطيطه، يف وثبته، يف إجهازه، مث يف ذلك التلخيص السريع اجلراد ، 

دل ذلك الصراع ب، يف وعيه الرسايل ملشكلة اجلوع، وتنفيذه لصراع طبقي سيد "ا مصرحتي"للموقف بصرخته 
املزعوم الذي انبثق من السلطة وحوهلا يدور، إنه رجل الصحو الذي متىن كل شبل أن يكون اإلصبع األصغر 

األقصى، يف كفه، وهو الرجل األسطوري املتعدد احلضور، يراه الناس رأي العني يف القدس يطعم محامات 
ويرونه يف الوقت نفسه هناك على طاولة التعذيب يسقط األنظمة احلاكمة، ويدعو الشاعر مصر كلها أن لل 

، وب هلدم السجن الذي حيوي بني جواحنه القائد "الرجل اللحظة والتاريخ والبذل"وتكرب وتزغرد لوجه هذا 
  :والقبطان اجلريء املبحر حنو القيامة" التنفيذ"

/ يف اإلجهاز.../ هيف القفز... يف التخطيط/  يا عمالق...أيا عمالق  /قفة العمالقة النشوى وتلك الو
متىن كل شبل أن / رجل الصحو/  تلك الطلقة األوىل وللحدس شواهد/... يف تلخيصك الفوري للموقف

ن العقد من فحس/  ل إىل العقد اإلهلييوعادت ماسة الن/... أنت نفذت/...  يكون اإلصبع األصغر يف كفك
وبعض منه حشو /  بعض صراع طبقي صار للسلطة طباخا/ أنت نفذت صراعا طبقيا سيدا/  حسن الفرائد

  .3اجليب أو حشو اجلرائد
وجيد الشاعر منفذا لتفجري أحزانه املتراكمة من الوضع العريب كلّه، ويتهجم على حكامه وخيص منهم 

ويبكي من قدر األصفار، من غربتها ووجعها وصمتها وحسين مبارك على امتداد القصيدة  اخلليجحكام 
ويدعوها للثورة، لسحق كل آليات النفي العمياء، وبعث إميان جديد ال يؤمن بفلسفة اجلرب العمياء وخيتم 

قلبه وشعره  ههدييفيجعل عمره هبة ملن يرتقي اجلدران إليه  سالمبويلاإل القصيدة املطولة بتحية خاصة خلالد
  : وسالمه وحبه

  / ...صمت الصفر...حزن الصفر/...احتالم الصفر...نعاين غربة الصفر/ أصفارا/ ...إننا ال شيء...
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فاإلنسان ال / ونفي النفي/  احمق اآللية العمياء والنفي/  كن...انتفض.../ أخرج أيها الصفر من النفي النهائي
/  سوف أعطيه ملن يرقى جدار السجن.../ الدرج األرجواين الذي عمري سأعطيه/  اجلربية العمياء قائد

  .1وسالما من كثري احلب نث... وشعري/  يعطي خالدا قليب
ومما ال شك فيه أن حتية مطولة ووقفة عند هذا الرجل الذي تضاربت حوله التأويالت وتعددت 

ه القصيدة القراءات تؤدي غاية واحدة دعا إليها مظفر تصرحيا يف مواطن كثرية هي الثورة، وجسدها يف هذ
 دفقد رأى أن مجيع الثورات املتحركة هنا وهناك قد أمخدت، كما أمخ" الرجل التنفيذ"بالنموذج كما يراه هو 

ثوار ضوا فرادى كجهيمان العتييب، وسليمان خاطر العسكري املصري الذي أطلق النار على اإلسرائليني يف 
  .ويل خيمد هو اآلخر وال يتغري شيءبها هو خالد اإلسالمو، سيناء، وقتل عددا منهم، ومت اغتياله داخل زنزانته

  

  : كـآخر احللـول  عليه الدعـاء -
إذ يعود الوضع إىل نقطة الصفر اليت انتهى إليها بعض الشعراء، فقد انتفضوا وثاروا وانتقدوا وكشفوا و 

القمع هو هو ورمبا اخلفي املستور وأهلبوا املشاعر، ولكن الدار ظلت هي الدار والسجون هي السجون و
مامهم غري باب الرجاء والدعاء، فهو مالذ احلائرين ممن أ، فأصيبوا بإحباط ويأس ومل يعد هتصاعدت وتربت

  .تقف القيود حاجزا دون طموحام العظيمة
الصايف ، جمانيق الضعفاء  - كما نعلم-والدعاء  من أولئك الذين جأروا إىل اهللا بالدعاء على ظامليهم 

  : وهبلذي دعا على اإلجنليز وقد سجنوه ظلما بالعمى واحلرب مثلما حارالنجفي ا
  

  اــه أعمى مقلتيهــــــخسئت اجنلترا والل
  اـــحفرته بيديه  أرض             قربها يف كل 

  .2اـيعلن احلرب عليه    أمنت حريب وسجين          
  

  ريا عن رغبته امللحة يف اإلجابة واستعجاله الدعاء تعب امكرر 3"باملوت للمستعمرين"كما يدعو البيايت 
  

ويدعو حممد جت األثري بالتعس على اخلونة الذين باعوا وطنهم . رؤية مشهد اية املسرحية االستعمارية
  : للدخيل، يسرح فيه وميرح، بينما يرسف أبناؤه املخلصون يف القيود واألغالل

  

  .4ليهووا يف مساقط آجال اللعا للخائنني، تعثروا         وقاموا...أال
  

داء طقوس أ يرغم السجني اجلزائري على رفع علم املستعمر كل صباح وإنزاله كل مساء وو عندما  
  ا جاء دوره لرفع علم املستعمر سوى الدعاء على من أذل الشعوب ملالتحية، ال جيد الشاعر حسن محوتن 
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  : "أمام علم الظاملني"بالذل، يقول يف قصيدته 
  

  ازم لرغم مين رفعت العلم        رفعته والقلب مين على ا
  فلما اعتلى قلت يا ذا الكرم        أيا من يذل ويعلي األمم

  1أذلّ فرنسة بني الدول                              
ويدعو كل من الشامي واملعلمي على سجن حجة الرهيب الذي ذاق فيه أحرار اليمن ال سيما بعد 

  : فيقول من ويالت النظام اإلمامي، يدعو عليه الشامي بالزوال وعلى بانيه باهلالك، 1948فشل ثورة 
  

  !!والظلم بالظلم قد حيظى بتأييدا      أشاده الظلم تأييدا لدولته      
  .2!ودـتبا له ولبانيه، وال هطلت            على ثراه غمام اخلري واجل

  

الوجود ويعقب دعواه بأخرى على قومه، مث يتراجع ويعذر ويوافقه املعلمي فيدعو عليه بالزوال من 
  : ظامليه ويدعو هلم باهلداية وإن كابد من أذاهم، ألم مل يأتوا ما آتوه من طيش إالّ عن جهل

  

  هد املبانيا  وإن شاء بعد السجن       لو حجة عين، حما اهللا سجنها     س
  اوهلا وفؤاديــب فودي هيشو        د ذقت فيها الويل أسود قامتا    لق
  .3اـووادي ولكن جهال طم جندا        ا شوهوا هذي احلياة تعمدا      فم

  

  :ومثلهما يدعو سليمان العيسى بالفناء واهلالك لكل ما شادته أيدي الظاملني من احلواجز والسدود
  .4اببمن السدود وللت            اة  ــالطغ ما رفع ...للموت

  

من " خسئ"فيدعو على السجان باالندحار واإلبعاد والصغار وكل ما حيمله الفعل أما مجيل شلس 
  :   دالالت، يقول

  .5واستعدي للغد/ يا أرض استنريي ... خسئ السجان
  

وملعني بسيسو لعنة عميقة غائرة حمفورة يقذف ا وجه اجلالد احلائل بينه وبني األار العربية من عمان 
  :ىل الوطن الكبري تغدو أغنية أسطورية يف وجه ذلك اجلالّد اللعنيإىل بردى، لعنة ظمآن إ

  

أن يسقط قلب / تنا احملفورة نعهي ذي ل.../ هي ذي أغنية األسطوره/ يا طفل السحب العطشان
  .6يف كف مجيع األار/قفازا، قلب اجلالد / اجلالد
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للمتقني الصابرين، ويراه بعني  وخيتم القرضاوي إحدى مناجياته يف ليلة القدر برجاء النصر املوعود
  : البصرية قريبا

  .1وانصر، فنصرك من أهل اهلدى دان   جنز ما وعدت به   أيا رب رمحاك، 
  

نسائم  بإشرافاتويستحضر يف ملحمته النونية وهو يرجو خالص مصر من كابوسها بعض القصص القرآين 
  ، فاستجاب له ربه ومحله2} ْغُلوٌب َفاْنَتِصْرَأنِّي َم {  -υ-النصر وبشائر االنفراج، يستحضر قصة نوح 

َبْرًدا  {يف الفلك املشحون، وقصة إبراهيم عليه السالم وقد ألقي يف النار فنجاه اهللا منها بكاف ونون، فكانت 
 ، فاستجاب له ربه وأخرجه من بطن4} ٌمِإْذ َناَدى َوُھَو َمْكُظو {، وذا النون 3} َوَسَلاًما َعَلى ِإْبَراِھیَم

احلوت، وخيتم الشاعر هذه القصص بدعائه أن يرحم اهللا من هذا البالء العظيم عباده الواقعني يف بطن حوت 
  : "ذو النون"العصر، فكلهم 

  

  ونـوأعن على طاغوا امللع      يا رب خلص مصر من أعدائها      
  ونون  واألمر يف كاف لديك       زىب     ـيا رب إن السيل قد بلغ ال

  ونـومحلته يف فلكك املشح        "  فانتصر"ن أجبت دعاء نوح يا م
  نيــوسترته بشجرية اليقط        يا من أمرت احلوت يلفظ يونسا   

  .5"ذو النون"فارحم عبادا كلهم        ة   ــــيارب إنا مثله يف كرب
  

 ...يفا،ح"فال يرى إالّ  ويتفرد مظفر النواب مبعجم دعاء خاص استلهمه من ثوراته الغاضبة، ينظر حوله
ائم بل ويرتفع بالبهائم عليهم ويسأهلم عن عقيدم، عن أي دين أباح هلم كل تلك اجلرائم الوحشية، عن 

  : ، ولو غضبا قليالΥ-أي ناموس أمرهم بذلك، وال جيد إالّ أن يسترتل عليهم غضب املوىل 
  

أما تستحي / ... ن البهائم ما بت بعضها إ/ ئم يا ا/ أين عقائدكم /أين ديانتكم / يا جيفا يا نتانات
صليبك قد عاقفته / هاللك قد جعلوه وعاء آلثامهم/ فاغضب قليال /لقد وسخوا الكون / أنت يا رب منهم 

  .6...خجل...خجل...خجل/ العصابات نازية
اط السافاك حدى حاالت يأسه من األفق املسدود وهو ملقى على احلدود  اإليرانية العراقية وسيإويف 

التخريب يف تلك اللحظة ردا على ما حيدثه اآلخرون من فساد يف بتتهاوى عليه، يسأله سبحانه وتعاىل أن يبدأ 
  : األرض
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  .1فإن خرابا باحلق بناء باحلق/اللهم ابتدئ التخريب اآلن 
ضهم وعد اهللا لعباده املستضعفني يف األرض، فقد آمله مشهد رك" القبطان"ويستعجل يف قصيدة 

  :اإلجباري يف املساخل يوميا، ويدعوه أن يلتفت إليهم وينقذهم من أولئك القادة املنتفخني املتعاظمني من العدم
ما /أنا أصرخ يا رب التفت للناس / والركض إىل املسلخ يوميا/ أين وعد الذين استضعفوا يف األرض

  .2هذي القيادات املنافيخ فراغا
ه وال خيجل من هؤالء احلكام، وأن يكف عن الناس أذى الثريان مرات أخرى أن يقضي قضاء هويدعو

تلك  عن مسامعهم  القردة وأقزام الردة واملتكرشني والشيوخ أبا عن جد، ويسأله أن يكف، واحلكام املثقوبني 
  :جيال عن جيل  ويتخيل مشهد ايتهم يف األخري ومآهلم الذي ال يراه إال النار  اخلاءات املتوارثة

/... يا رب كفى حكاما مثقوبني / يا رب كفى خجال /...  يا رب كفى ثريانا/  كفى خجال يا رب
هاتو .../ لقوه كذلكأ.../ يا ابن الـ) يطرق...(أنا/ من أنت / لقوا أول أقزام الردة يف النار وهاتوا اآلخرأ

  .3يا رب كفى بقرا... /كفى هذي اخلاءات الوسخة.../ واهللا أنا الشيخ بن الشيخ حفيد الشيخ/.. املتكرش
كانت هذه مالمح الصورة األوىل من صور عالقة الشاعر السجني بالسلطان، أال وهي صورة املواجهة 

ىل ذلك يف قراءتنا جلدلية العالقة بني املثقف والسلطة، وهي الغالبة على شعر احلبسيات، فمن غري إكما أشرنا 
بالسجن لالشيء وانتهاء يف كثري من األحيان بعاهات املعقول  أن يتعرض الشاعر لكل ذلك القمع بدًءا 

منه مدح سجانه وجالده أو حىت مهادنته كفا ألذاه، بل إنه كلما متادى أولئك يف  نتوقعوأمراض مستدمية و
القمع متادى الشاعر السجني يف التمرد والرفض والتمسك باملوقف واإلصرار عليه، وما تلك  النصوص 

افضة، املتحدية الثائرة إالّ إحدى النتائج احلتمية للقمع إىل جانب نتائج أخرى عملية الشعرية الصامدة، الر
  .متثلت يف مسامهة أولئك السجناء يف احلركات النضالية من عمق السراديب واألقبية

  نشازا وخروجا عن املعهود واملتوقع،  -على قلته–وميكن اعتبار ما شذ عن هذا االجتاه من حبسيات 
  

قليلة إذا ما قورنت بالكم اهلائل الذي يصب يف دائرة الرفض واملواجهة، جاء بعضها يف  فهي نصوص
استعطاف احلكام وأفلح يف اإلفالت بصاحبه من قبضة احلديد، وجاء بعضها اآلخر يف صورة جمامالت للنظام، 

كانت تشرف وهي يف الغالب نصوص لشعراء مغمورين وجدوا فرصة للنشر يف جملة السجون املصرية اليت 
الّ ما وافق هواها وهوى النظام، كما يبدو من مستواها الفين أا إعليها إدارة السجون نفسها وال مترر منها 

لشعراء ناشئني حمدودي الثقافة مل يتسن هلم كشف خبايا السياسة والوقوف على حقيقتها، يعتمدون يف 
لكل ما تلفظه تلك األجهزة،  ةواقا أخرى مكررمعلومام على أجهزة اإلعالم الرمسية، فجاءت قصائدهم أب

  ، فحاولوا "جرم وطين"، ورمبا كانت لشعراء دخلوا السجن جلرائم معينة غري67السيما يف مرحلة ما قبل هزمية 
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  .جماملة النظام للظفر برضاه والفوز بتخفيف األحكام  أو اإلفراج يف إحدى املناسبات
تعرض هلا السجناء، ظلت مساحة الرفض هي األكرب، ونادرا ما  وعلى الرغم من حماوالت التدجني اليت

، تلفظه احلياة ويرفضه الشارع والناس، ويتنكر له األهل عقابا على اخليانة، فال 1"مرتد"أفلح سجن يف صناعة
جند من املرتدين إالّ بعض مدائح وجمامالت شعراء جملة السجون املصرية وضراعات الشاعرين 

مام يستدر عطفه مبشاهد ، فلهذا األخري قصيدة  أرسلها من سجن األهنوم إىل اإل"الزبريي"و" الشامي"اليمنيني
من أسرته اليت فقدت معيلها، ولكنها كانت استعطافا إىل حني اخلروج من السجن ليعود الشاعر إىل ساحات 

ئ الشعب لإلطالع ال من جديد، وقد برر فعله مبا تنطوي عليه القصيدة من وصف آلالم السجن مما يهيضالن
، من تلك 3، وقد انتهى األمر بالشاعر إىل الفرار من السجن مث الفرار من الوطن كله2ظامل وانتقادهااملعلى 

  : القصيدة هذا املقطع الذي يطالب فيه أسرته بالذهاب إىل اإلمام الستعطافه عله يرق لنسائها وصغارها
  

  ى هذي القلوب وخيشعحينوا عل      سريوا إىل املـــوىل لعـله     
  إن احلنــان إىل املدامع يسرع      صبوا املدامع حتت ظل حنـانه    
  الرضع فعساه تعطفه الصغـار         وحتملوا معكم صغارا رضعـا   

  .4أرض تكـاد صخورها تتشيع     من أين يأتيك الفساد وأنت يف     
  

اإلسالم "و" من أعماق السجن"و" رباعيات"لأما الشامي فسجل جمموعة من االعتذارات الذليلة مث
ينه ج، رفع فيها اإلمام إىل مصاف األبطال وظل كذلك إىل أن تيقن اإلمام من تد"ضراعة سجني"و" والعفو

والتحاقه حبظرية الرعية املطيعة، فأفرج عنه، يقول يف قصيدته ضراعة سجني اليت تكشف عن ضعف الشاعر 
  : ومتزقه وذله

  ـقــإال مىن قلب حببك خيف       البيان وسيلة      مايل يف :  موالي
  رقـفشعوره بيد األسـى متف     وشعور مسجون توزعه األسـى     

  ويصعق  فيكاد يشهق بالكالم       ه     ــاتوحنني حمزون وهت كلم
  ويشرق فيكاد خينق بالدمـوع       ه     ــجفن وع مفؤود تقرح ودم

  تتشقق صم احلجــارة رمحة        ه     ــحلال اد ورجاء مكدود تك
  فرقي ممن إليه من الشــدائد        ة     ـــل فرجودعاء مبتهل يؤم

  ومتزقت آمــاهلم ومتزقــوا           إذا مــا ابتلوا      ىاهللكـ ذاملنق
  ق ـــيد ظامل أو نابه ما يره       ه      ـت بثواملنصف املظلوم إذ عب
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  رقــما امسه  القدسي نور مش       ي     ـخلطوب ويف فمإين ألعتنق ا
  قرـــتتح فرة زوبكل سطر        ة     ــرف دمعة مهراقحيف كل 

  .1قــوليتين أتوف.... رضاك  إال       ا     ـأرجو أودعتها شكواي ال 
  
  

إىل قلب  ذ النفاومن زاوية إثارة املشاعر واستدرار العطف والشفقة حياول عبد العزيز أمحد هاليل
انه، فكما هلم أطفال ينتظرون عودم مساء، له هو أيضا طفل كان يرعاه وميأل حياته حبا وحنانا، وقد جس

  : أفقده السجن ذلك الظل فإذا هو صباح مساء يسأل أمه عن ذلك الغائب الذي طال غيابه
  

  إن يل طفال كأطفالك يف املهد وأحلى    
  الــفيه عقكنت أغذوه حنانا وأمني    
  ال ــويالقي بني أعطايف إحسانا وفض   
  ى ــــوأراه نور عيين ودنياي وأغل   
  وهو يلقي اليوم من بعدي تشريدا وهوال   
  ال ـوهو يبكي سائال عين بني الدمع أه   
  الــهل جفانا حني م"بابا"أين يا أماه   
  .2لـىم تراه كان حلما ومع الفجر توأ   

  

األسطوريني األخرى فتدور يف فلك مجال عبد الناصر ترتفع به إىل مصاف األبطال  أما سائر القصائد
بتحرير قناة السويس، نشرت كلها يف الفترة املمتدة بني فيفري  ومتجده ولل للوحدة املصرية السورية وتتغىن

  .3ون املصريةسجيف جملة ال 1964ونوفمرب  1958
  

ب سامل املهللة بالوحدة واملتطلعة إىل أحالم وأجماد جديدة فعن فرحة الوحدة نقف عند قصيدة نصر حبي
  : بقيادة مجال عبد الناصر، يقول

  

  !وابمنا اآلن قد عج" الفرجنة"إن             برـيا ع وطيبوا اليوم " مجال"احيو
  تدعو العروبة حيث اد يرتقب        ا      ـضته العزيزة يف ريعان "سوريا "

  حنو الفخار فحق الذخر واألرب       ا      ـقائده " المج"وصار"ملصر"ضمت
     4.فيه اهلالك ملن يف غزونا رغبوا         حيمي صرح وحدتنا    " ابن عامر"سيف
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ذه الوحدة اليت يراها قد حققت للعرب شعورا طاملا حرمه املستعمر  بومثله يستبشر حممد علي الذي
حواجز بعد ما كانوا أمة واحدة حتت راية واحدة هي راية وود من اإلحساس به، مبا كان يزرعه من حد

  : اخلالفة اإلسالمية
  اــوالنيل واديه النضري ازدان      ا     ــادي ضاحكا جذالن ىبرد

  طاول يف السماء عناناتوقفت       ة     ــــملا استظل التوأمان براي
  ا ـمحان ه مشل عهد تصدع في      يا مصر تيهي وافخري فقد انقضى    

  اــناا ألوـسنذيقه من مجعن     د     ــغ  باألمس فرقنا العدو، ويف
  .1اـــنصرا أراه دنا عنوان          نـــاأقسمت ما بعد احتاد ديار

  

محد عبد العال الزقم إحدى انيه جلمال، البطل األسطوري الذي تقدم يبين ويهدم ويدمدم، أويسجل 
  : املية من أمثال ماوتسي  تونغ  ورو، يقولعلى درب رموزأخرى ع

  

" ما و"يا أخا / يدمدم/ البعث الذي دوى ىيا صد /اليت تبين ودم قيا يد الشر/ لألف عيد،  يا مجا
ألف عيد ،  /يا معني املعجزات/ ات التضحياتبيا ن/ كل جواد ىيا هو/.... يا هديال للحمام  "/رو" و

        2...عيد/ ألف عيد، ألف 
  

يكمل جمد الفراعنة وجماد مصر احلديثة أين بالذي جاء لي" حفيد خوفو" ضرخوهو عند عبد العزيز 
  : اخلالدة ممااهرأو

  
  

  وقد افتخرت على الزمان متاما        ا    ــأهرام الــرىبيا بانيا فوق 
  منا ضاحكا بساما" بواهللول"       ة    ــآي يا من تركت ملصر أروع 

  ـافاق احلدود وهدم األصنام        م   ـفقل هل" مجال" عنت إذا سئلو
  ا ــصرحا خالدا           فخرا ملصر وكعبة وإمام" أسوان"يف  3قد شاد

   .4اــاإلسالم عززرفع البناء و           حفيدكم بلغ الذرى" خلوفوا"قولوا
  

وإمنا كانت قامسا مشتركا بني عدد  واحلقيقة أن هذه النغمة مل تكن حكرا على هؤالء الشعراء السجناء،
من األدباء والشعراء الذين تغنوا بالعروبة وتفاءلوا بالوحدة وعلقوا آماال عريضة تبخرت يف ملح البصر 

  .     الوحدة مث باهلزمية النكراء منبانسحاب سوريا 
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 * الثـالثالباب * 
 الموضوعات الـذاتیة في شعر الحبسیـات

  

  .السجـن من الـداخل: الفصل األول        

 .بين الشـاعر والسجـان: الفصل الثاني        

  . أخرىاءات فضتجاوز محنة الحبس بصناعة : الفصل الثالث  

          
  

 

                                             

  

Θ Ε                                                              



 

 

 

Ζ                                                      Χ       
  
 

 * الفصـل األو ل* 
 .السجـن  من الـداخل

                                                 

  .من لحظة المباغتة حتى الوصول إلى السجن  - 
 .الحياة خلف األسوار  - 
 .طقوس السجن ، نظامه و ممنوعاته  - 
 .و تطلعه إلى العالم الخارجي صراع الشاعر مع الظالم و النور المخنوق -
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  : ظة املباغتة واالقتياد حىت الوصول إىل السجنمن حل -
وال يغـادر الشـعراء    ،كما كانت عالقة الشاعر باحلكام عالقة صراع وصدام ال دأ إال لتلتـهب 

، فقد كانت عالقتهم بالسـجن  ويكشفونه فيه السلطان يغيضونموضوعا إال ليهتدوا بثاقب فكرهم إىل آخر 
، قلّما يهدأ فيها سجان من بطش وقلّما يهدأ فيها شاعر مـن نـبش،   والسجان أيضا عالقة مواجهة ومغالبة

خاصة وأن الشعراء يف هذه الصفحة يعرضون جوانب لصـيقة بيوميـام يف    ،تداخل فيها السياسي بالذايت
السجن، وال عجب يف ذلك، فالشعر فن وجداين، لصيق بذات الشاعر وجتاربه املتنوعة وهو استجابة النفعاالته 

   .وحزن وغضب وكره وحب، ورضى ورفض املختلفة من فرح ومشاعره
ولذلك فإنه مهما استجاب الشاعر لنداءات خارجية أخرى قوية كنداء الواجب والوطن الذي التزم به 

فإن ذلـك ال يعـين   . شعراء احلبسيات وأدوا ما عليهم من رسالة التبليغ والتبصرة والتذكري بل والتغيري أيضا
فقـد كانـت   . لشخصية وجتارم الذاتية، وسط ذلك الواقع العريب املتردي املؤذن باالنفجارإمهاهلم ملعانام ا

زالت نظم ودالت دول وسـقطت   .رحلة حرجة من تاريخ الوطن العريبامة تؤرخ ملهأشعارهم مبثابة وثائق 
مل الطبيعة أنظمة وقامت أخرى ، وظلت تلك القصائد حتتفظ لنا بكثري من مالحمها، دمت سجون بفعل عوا

وهدمت أخرى بأوامر عليا، واندثرت آثارها واحمت من صفحة األرض، ولكنها ما زالت قائمة إىل اليـوم يف  
منحوتات ال متحي، ورصدوا جتارب حبسهم، منذ ما قبل  الشعراءهلا  إذ حنتمعمار الشعراء الذي ال يتهدم، 

وا مفاجآت الزوار الذين خيافون النـور فـال   فوصف. االقتياد إىل السجن إىل ساعة مغادرته وغربتهم خارجه
فجرا، وتتبع بعضهم رحلة السجن الطويلة، وطرقها املتعبة اململة الثقيلة ثقل السجن نفسه،  وأيطرقوم إال ليال 

حشراته، طعامه وشرابه، ليله واره، وصفوا جـريان  و جحوره وقبوره وجدرانه، ظالمهوصفوا أقبية السجن و
 وتعبدهم ين يرتل بعضهم إىل دركات الشياطني، ويرتفع آخرون بتساحمهم وتوادهم وتعاومالسجن ورفاقه الذ

إىل درجات األنبياء، واحتفظوا لنا بصور من بعض جمالسه األدبية والفكرية وحفالته، حدثونا عـن قوانينـه   
، وأطلعونـا  وطقوسه اليت ختتلف من سجن إىل آخر ومن بلد آلخر، حبسب اختالف أمزجة السجان وأسياده

على قائمة ممنوعاته وحمرماته الطويلة، وعن زبانيته الغالظ الغضاب وهم يتفننون يف صناعة العذاب بأشـكال  
شىت، جسدية ونفسية متتد أحيانا إىل األهل، كما نقلوا لنا بعض أفراحهم اليت كانوا يصنعوا بـرغم القهـر   

انا، ويف رحاب فضاءات أخرى أبعد من أن تدركها يد ويلجأون إىل عواملها اجلميلة مع األهل واألحباب أحي
السجان أو متنع انطالقها جدرانه العالية وقضبانه احلديدية، رحاب احللم، رحاب األمـل، رحـاب الرجـاء    
والدعاء املفتوحة، وافتخروا أحيانا بالسجن ومدحوه أن وفّر هلم خلوات ما كان الطغاة يتيحوا هلم لو أـم  

  .ظلوا خارجه
قلبوا يف بعض األحيان إىل أجواء الدعابة والسخرية والضحك القاتل، كل ذلك يف تداخل عظـيم  وان

هذا الذايت وهذه الصور احلية مـن   هو صانعبني الذايت والسياسي، يتعذر الفصل بينهما، ألن ذلك السياسي 



 

  .جتارب الشعراء يف املعتقالت واحملتشدات واحملابس والسجون
ؤالء الشعراء املقاتلون بالكلمة هو طرق اعتقاهلم غري املعهودة، ذلـك أـم   إن أول ما اصطدم به ه

يعلمون جيدا أن القانون يكفل للمواطن احلرية، ويعلمون أن املرء بريء حىت تثبت إدانته، وأنه ال يقتاد قسرا 
  .نح واملخالفاتيف الغالب ذوو اجل ل والتخريب وغريمها، بينما يستدعىإال يف حاالت اجلرائم اخلطرية كالقت

وقد رأينا أن أغلب م شعرائنا ال خترج من دائرة اجلرائم السياسية وجرائم الرأي، ولكـن الشـعراء   
فجعوا باملباغتات الليلية املفاجئة اليت تأخذهم غالبا حنو اهول، فال يعرف أهلهم وذووهم املكان إال بشـق  

أخذم، وال مكان رفام، وال إن كانوا يف عداد األحيـاء  األنفس، ورمبا انتهوا ومل يعرف األهل الوجهة اليت 
  .أو األموات

وعن هذه الزيارات الليلية حيدثنا مسيح القاسم عن تلك اخلطوات املشبوهة اليت عكرت عليه أجـواء  
قـع  الصمت حيث كان مشرفا على استقبال قصيدة جديدة، فنفرت الصورة عن بيت القصـيدة األخـري بو  

حتـت معاطفهـا    ة بابه غري عنوان املرتل املدسوسال يبدو للشاعر شيء من فوهاملختفية،  خطواا وأجسادها
نقرهم بابه ، تاركا مساحة من البياض والنقاط للقـارئ   ،املميزة، ويتابع الشاعر صعودهم السلم ، امسهم

السينات املتتاليـة  يتخيل املشهد احملذوف، ليختم يف األخري بعتاب مجيل ليس على ذلك املشهد املألوف من 
وإمنا فقط ألم قطعوا عليه نفس القصيدة يف آخر حلظات امليالد، وبتروا . والركل والقلب العشوائي لألشياء

  :بيتها األخري ونعلم مدى أمهية البيت األخري عند الشاعر
ـ   / أبصر حتت معاطفهم  / أمسع وقع اخلطوات املشبوهه.../ لمصعدوا الس  هعنـوان املـرتل، والفوه

ويلك ./.............../ ............./ يعقف سبابته، ينقر بايب/ ثانيهم يتقدم  /مهسوا، .../ صعدوا السلم/
 1 ! عن آخر بيت/  نفرت الصورة....ويلك/ عكرت الصمت... يا هذا

وينقل إلينا مشهدا آخر من مشاهد تلك املفاجآت اهلمجية املعكرة صفو أسـرته املنشـغلة مومهـا    
دفعوا أمه وأخته جانبا، مما يوحي بدخوهلم العنيف، خبالف و، املنهمكة يف حياا املألوفة، جاءوه فجأة الصغرية

الدخول السابق املبتدئ بالطرق على الباب، وأخذوه بعيدا إىل حيث ال يدري، وكانت رحلة العذاب الليلي 
  .الطويلة واجلسد املسحوب على األوحال واألسالك واألشواك طوال الليل

ومل يرد إيالمنا مبشاهد ما بعد االعتقال  ، الشاعر تبين تقاسيمها ومالحمها كانوا بوجوه عجيبة مل يستطع
  :مباشرة، فترك بياضها للقارئ يتخيلها كما شاء له خمزونه الثقايف ومعرفته مبباغتات أولئك الزوار

/ كالتماثيل الترابيـة كـانوا   ./ /...........واعتقلوين / دفعوا أمي وأخيت جانبا / ذات يوم فاجأوين 
وعلـى  /.......أخـذوين .....وبعيـدا / واعتقلوين  /يوم جاءوا فجأة  / .......بوجوه فقدت ضوء العيون 
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  .1جروين طوال الليل/ األوحال واألسالك
وحيدثنا عن طرق أخرى لالعتقال غري مباغتة األبواب، إا مباغتات دوريات البوليس الـيت ال تنـام   

ملسامل الوديع، فهي ال تفتأ تتحرك وتدور يف الظالم، جتوس يف القرى، وال ينجو من طرقاا بـاب،  للشباب ا
متزق سكون الشوارع اهلادئة، ومتضي غاضبة تكاد تقلب جيوب من تصادفه يف الطريق، وتداهم جملسا مـن  

لنكت املضحكة، ولكنه جمالس السالم، حتلق فيه مجع من األصدقاء حول الشراب يطالعون الشعر ويتبادلون ا
ضحك كالبكاء، وكان بينهم حمارب من طراز آخر، خمضب اللواء، حمارب سالحه األشعار املقاتلة املتقاطرة ، 
ليأيت الفراغ والنقاط واصفني ملا بعد القبض على ذلك احملارب بالكلمات وتفرق اجلمع وبقاء الشراب كمـا  

  .2ابتدأ الس يف الكؤوس
ما /...تطرق كل باب ... جتوس كل قرية/ ما فتئت تبحر يف مستنقع الظالم /  نامدورية البوليس ال ت

ما يضحك األحياء من بليـة  /  يطالعون الشعر، يشربون، يروون من النكات/ أمجل السالم يف حلقة أصدقاء 
وفهـا  تقطر مـن حر / أشعار... سالحه/  حمارب خمضب اللواء/  وبينهم من جحفل احلرية احلمراء / ! احلياة
وباتت ........../ /....قبض على حمارب وجهته النهارلتلقي ال/  ودامهت جملسهم دورية البوليس/  ! الدماء

  .3اخلمرة يف الكؤوس
وتكتمل صورة االعتقال عند سليمان العيسى بكل دقائقها وتفاصيلها بدءا من أولئك العشرين الـذين  

اط اآلخرون املتبقون بداره الصغرية كالسوار ممـا يـوحي   ارمتوا فوق باب داره حىت روعوا جاره، وبينما أح
بكثرم، تناثروا هم داخل البيت يعيثون فيه فسادا، ويلتهمون ما فيه وينثرون مكتبته، ويعبثون بأوراق ديوانه، 
يفتشون عن شيء مفقود جيهله الشاعر نفسه ويرمقونه من حني آلخر يف ازورار، فيتساءل متعجبـا عـن أي   

و أي املعدات احلربية الثقيلة اليت حواها هذا البيت الصغري، الذي ال يعدو أن يكون عشا لكنـاري  الطائرات أ
إىل ابنه معن الغاضب القسمات من هؤالء الضيوف، الذين  بالقوايف والغناء، ويلتفت -عراءككل الش–منشغل 

قوايف تطاوعه ليفتح عليهم خط مل يقامسوه مرحه وفرحته على عادة سائر الضيوف اآلخرين، وكان يود لو أن ال
النار مثلما أرعبوا أمنه، ولكن القوايف واخلالل الكرمية أبتا عليه الثأر فحاشا لسقفه أن جياوز حـدود املـروءة   

  : والكرم
  حىت ارتاع جاري... الباب فوق          ... كيف ارمتوا عشرين...

  وارــــمبن تبقى كالس ر          الصغــيـ" مأواي"وأحيط 
  رارـــيلتهمونه مثل الش...          وتناثروا يف البيـــــت

  ارـــــبأوراقي الصغبديــــواين           يذرون مكتبيت 
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  زوراراـــوينبشـــــون          ويرمقوين ب... ويفتشون
  يف عش الكناري؟... تراه          1الثقـــــال" املعدات"أي 
  ارــشعري ليفتح خط ن     مل يشــأ      ... ووقفت أنظر...
  2.ارــسوى املروءة والنجفسقفي لن يظــل          ...اشاح...

  

رة، يؤنس وحدا ويرصد اق والشاعر يقظ يرمق النجوم الساهوتبدأ الرحلة إىل دمشق ويبدأ الطريق الش
السيارة، واخلواطر  كل تفاصيله، نوع السيارة واحلارس اجلالس جنبه كاحلا مقطبا والندى املتساقط على زجاج

احملببة اليت أيقظها الظالم، وصرة مالبسه البيضاء اليت كان مصيبا يف اصطحاا معه، فقد غدت وسادته طوال 
شاعر املعرة، فتراءى قائما أمام ناظريه يكاد يصدمه  هخيال يفرحلة سجنه، إا طريق معرة النعمان اليت حركت 

ب العريب على يد املستعمرين، وخيتم شكواه باعتذار وحتية عجلى، التروحيرك أشجانه، فيشكو له ما آل إليه ا
فالسيارة تنهب الطريق با وخيال املعري يبتعد شيئا فشيئا عن الشاعر وال بد من وداعه الستقبال حمطـات  

  : أخرى
  تنتهب املسالك والدروبا         3"انــأرس"ومضت بنا ...

  اـــا أبدا قطوبكاحلـــيب          وتركز احلرسي جن
  اــالقت نسيب ةنسيب      ..     ورميت طريف للنجوم....
  اـضروب  أمام أوجهنا   اج        ـوالظل يعبث بالزج...

  بيضاء كنت ا مصيبا"          ــرةص" يف   ومالبسي 
  اـيكاد يصدمين قريب "          العالء أيب "هذا خيال  ...

  4.مل يربح صخـوبا الــجيـــهذا متــرده على األ         
  

وعندما يصل إىل الشام يكون الليل قد انزاح، فريى املدينة بعني أخرى هي عني السجني املقيد املتلهف 
 تشدهقه أو تفتنه ينظر إليها اليوم بعني احلبيس املقيد املشوق الذي وإىل كل شيء فيها، أشياء كثرية مل تكن تر

ؤها، وحيس طرقها تز ترحيبا به، ولكنه ينهر هذا الشعور فمـا جـدوى   حىت جذوع أشجارها العارية وشتا
الطبيعة لشعب حبيس، إذ ال فرق بينه وبني ذلك الذي يراه طليقا حيث اخلطى على الرصيف، فهـم مجيعـا   

  : مثقلون باألغالل
  ! ـام أهبطها سجيناـــوما أرق الشـ...  أنا يف الشآم
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  اــبيع احلاملينفيها ر هذا الشتاء أحســــه       
  اـللمتنسمين كاليوم  والعطر مل يك مسكــرا       

  بدت تشوق الناظرينا    حىت اجلذوع العاريات      ...

  اـأو مطلقين يا أخي   معتقلني كنا       ... ال فرق...
  1.تشمل الشعب األمينا  تــى        تتراكم األغالل ح

  

يكون التحقيق أوىل خطواته، يدخل متعبا حامال صرته البيضاء، وأخريا ينتهي به الطريق إىل السجن، و
على احملقق الذي سأله سؤالني أجاب عليهما بلفظتني أسكته بعدمها ومل يترك جماال لثالثة، ولكن الشاعر أكملها 

قراءته  يف هذه الفسحة احلبسية ألا يف نظره أهم تعريف به أال وهي صفة الشاعر اليت تلبس ا ليفهم أخريا من
لعبوس هذا احملقق أسباب كل تلك الرحلة الطويلة واملعاناة، إا أفكار الشاعر وقناعاته اليت تبناهـا عقيـدة   
راسخة وانتماء لألمة العربية وحدة متكاملة تأىب التمزق واالنفصال، ختفق جبميع أقطارها يف صـدره بغـداد   

 هم عيال يقع عليه واجب رعايتهم وإعالتهم والثأر كتونس كالشام، ويشعر أن كل أبنائها اجلائعني الضائعني
  : من ظامليهم

  االــوح من تعيب خيــأل  .         ..ووقفت ناحية اجلـدار...
  اص يف الورق انشغاالــم؟         وغـ؟ ما العمل الكري من أنت

  االـــجم رك لثالثة ــيت      لــم      ...  أجبت وبلفظتني 
  االـيرضي البالغة حيث ص            اعر ومــــدرسـأنا ش

  ! نسخ الضالال... ديت            يا للضحىــوإذا املراد عقيـ ...
  ن أزاالـكنت ول... ورـت            النـأنا للعروبة مذ رأيــ

  االــانفص أىب ـة تـعربيأنـا وحدة يا سيـــدي           
  اىلـات الثكـوأن ... ة املتضوريــن          طوىـا شهقـأن

  2.عياال دروب غدوا ـعلى ال..             نيـودموع قومي الضائع
مات أصابعه على طريقـة اـرمني،   وحيول من غرفة التحقيق إىل غرفة اجلنايات لتؤخذ صورته وبص

ضـئيل   ح اجلرمية ويتسلل من نافذا نـور تنساب من مقاعدها روائتتخلله نتف الضوء، يغشاها الظالم غرفة 
نوق الرجاء، تناثرت فيها أشياء ومعدات عجز عن فهمها ذكاء الشاعر، رمبا ألنه يراها ألول مرة يف حياته، خم

يدخل إليها الشاعر كالذبيح ال يشعر بشيء غري جوها الرطب اللزج، فيخرج زفرة عنيفة يتحسر فيها علـى  
كسائي، وعلى الكربياء اجلرحية عنـدما  مآل سليل فطاحل الشعراء والعلماء، سليل املعري واملتنيب وسيبويه وال

                                                
  .239 -  238  - املصدر السابق  -  1
  .241 -  240  -  نفسهاملصدر -  2



 

مع اجلناة وارمني، ليخرج من هذه العملية الكريهة بكل تفاصيلها وشعور عميق بغثائية هذا الوجـود   زج به
  :وتفاهته

  اء ـاد الظالم        ا على نتف الضيـس... هي غرفة 
  اءـمقاعدها الوط من ـة        اب رائحة اجلرميــتنس

  الرجاء  كمخنوق  كــــها        نور ويدب من شبا
  استياء ويف دمي رعش أدخلت فيها كالذبيـح         ...
  ي بالطالءـواسود كمـع        أصاب  عشر وبصمت  ...

  باعتناء" نصفا"ورمست "       مقيعــد"وشنقت فـوق 
  1 .د أحيل إىل غثاءـود        وقــوخرجت أشعر بالوج

" سجن املزة العسكري"يف سجن النظارة ، فقد أرادت إدارة السجن نقله إىل  ولكن املقام مل يطل به
يغادر بصرته البيضاء القبو الذي انغلقت أبوابه خلفه عن زبانية غضاب إىل طريق املزة الذي حيمل الكثري من ف

ك كان الطريق املرارة بدءا من امسه العسكري وما حيمله من معاين القمع على غرار كل السجون احلربية، ولذل
إليه وامجا أسود خبالف متعته يف طريق الشام وإن ظل على املوقف نفسه، يرى األمة كلها مكبلة يف السالسل، 

  : ويرى كل ما حوله سجنا كبريا ملفعا باحلراب وباحلديد
  اب ــغض" زبانية" عن  وانداح باب القرب خلفي         

   الشبابدريب درب إخويت  وضت أعلــم أن       ...

  "ابــاجلب"تزج يف أحد   درب احلياة تغل، مث         ...

  ابــأبدا غض حلراسيت    ـة       ومضيت بني ثالث ...
  ابـــأبدا حبملقة ارتي كالـــح           أبدا يوجه 

  ! الرحاب  السوداء وامجة  "         املزة" هذي طريق ....                  
  2.أمــيت           نثرت على تلك الشعاب هذي سالسل                   

لتبدأ رحلة سليمان العيسى اجلديدة بعد كل هذه املقدمات واملراحل احلتمية مع السجن بأمت معانيه، 
وهي اية مجيلة وحممودة، فهناك من جاءهم زوار الليل واقتادوهم ومل ينته م الطريق املهـول الغـامض إىل   

  .وما أكثرها 3هب م إىل ايات جمهولة أضافتهم إىل قائمة املختطفني واملفقودينالسجن، وإمنا ذ

وحيدثنا القرضاوي يف عجالة عن حلظة االقتياد ومباغتتها، فقد فزع يف ليلة من ليايل نوفمرب من نومه 
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د فرحة بذلك بصوت اجلرس، فإذا بكالب الصيد جم عليه بغتة، حتيط به وتتخطفه من بني أهله وذويه، وتعو
قذف به يف ساحة السجن احلريب، يعزل الشاعر عن رؤية أو مساع أي شيء إىل أن يالصيد الثمني، ويف الطريق 

  : وحسبنا امسه وما يبعثه يف النفوس من قشعريرة وخوف
  يف ليلة ليالء من نوفمــــرب          فزعت من نومي لصوت رنني

  نــوحتوطين عن يسرة وميية         جم بغتـ" كالب الصيد"فإذا 
  نيــمس وا         فرحا بصيد للطغاة فتخطفوين من ذوي  وأقبلــ

  وقذفت يف قفص العذاب اهلون  ومسعها         وعزلت عن بصر احلياة 
  1.من باعث للرعب قد طرحوين    حسبك بامسه       " احلريب"يف ساحة 

السجن الذي يبدأ عنده بتفتيش اجلنود غرفته فلـم  كما يضعنا معني بسيسو أمام مشهد االقتياد إىل 
جيدوا فيها إال بعض الكتب وأكواما صغرية مكورة، هي عظام إخوته الذين أيقظهم الزوار بركالم فراحـوا  
يئنون وقد اشتعل الغضب يف عيون اجلميع، وينقلنا إىل مشهد اجلنود يسحبونه بكل ما حتمله كلمة السـحب  

أبيه وهو يسلحه استعماله كامل قواه ومتنع املسحوب ومتسكه بأهله، وبصورة وجه من معاين عنف الساحب و
مماثلة، فلكـل   بتجاربوأنني أمه وصراخ إخوته من حوهلا وقد حتلق حوهلم بعض اجلريان الذين مروا  باألمل

ملؤكدة مـع  لكن الشاعر يرفع يده لتحيتهم برغم القيود، ويصيح م مبشرا بعودته او منهم ولد يف السجون،
  : كل الرفاق، وقد نقش املشهد يف ذاكرة الشاعر وظل ماثال يستحضره بتفاصيله يف غيابات اجلب

يئنون ما بـني  / إخويت ...وأكوام عظم مهو/ فما وجدوا غري بعض الكتب /لقد فتشوا غرفيت يا أخي
أنا اآلن /  الطغاةن بني جنود أنا اآل/ لقد أشعلوا يف العيون الغضب / بركالم ... لقد أيقظوهم/ و أب ...أم

ومـازال  / أنا اآلن أسحب للمعتقل/ يسلحين باألمل ... أمامي / وما زال وجه أيب ماثال / أسحب للمعتقل 
بعض ... ومن حوهلم/  ومن حوهلا إخويت يصرخون/ أنني طويلوأمي ... وأمي...... أمامي/ وجه أيب ماثال 

وصحت م إنين /  رفعت يدا أثقلتها القيود/ كنين رغم بطش اجلنودول/ ولد يف السجون... وكل له/  جرياننا
  .2 ..عائد

ويف أسلوب خيتلط فيه الرمزي بالواقعي واحلقيقة باخليال ينقل لنا الشاعر مظفر النواب جزءا من رحلة 
كما فراره خشية الوقوع يف سجن القوميني الذين احتدم صراعهم بالشيوعيني وازداد بطشهم ولكنها مل تكن 

وعيون الشاه باملرصاد هناك، وكـان  " السافاك"يشتهي الشاعر ويتمىن، فقد قادته إىل صحراء إيران وكان له 
العذاب الوحشي مث العودة إىل يد السلطات العراقية وحكم اإلعدام الذي خفف فيما بعد إىل املؤبد يف سجن 

  ".احللة"و" نقرة السلمان"
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ميتطـي جناحيـه ويهـاجر إىل    ) هو مظفر نفسه(اعر عن فحل محام عن تلك الرحلة املشؤومة حيدثنا الش
، يصحر ذلك 1الصحراء أسفا على ذلك اهلذيان املسرف الذي طاملا ردده حبديثه عن األممية والوجع األممي

البدوي املسرف باهلجرات وال ينوي الرجعة أبدا، فقد تعلم غربة القلب يف وطنه، فما تضريه غربة اجلسد، 
صحراء اخلائف تعوي الذئاب ويرى الشاعر اهلارب املتخفي النخل كائنا آخر غريها، هو الغيالن ويف ليل ال

اإليرانية اليت أخذت تقترب منه شيئا فشيئا ومن قدمه امللتوية، ويفترسه ضوؤها ليبدأ مرحلة التعذيب حىت 
  :اإلغماء

/ كم أخجلين من نفسي/ ...كنت أجوب احلزن البشري األعمى/ ...محام يف جبل مهجور لفح....
وعرفتـك ال  / فاصحرت بال أي عالمات أو أي صدى/ وأما أنت/ ...هذا اهلذيان املسرف بالوجع األممي

وبني عواء / من ذلك يأيت بني النث/ ...لقد ثقل الداء/ يا هذا البدوي املسرف باهلجرات/ ... تنوي الرجعة
  2 .واألضواء افترستين/ تقترب اآلن من القدم امللوية والغيالن اإليرانية/ ...  يف النخلرويبوبني ه/ الذئب

يف شيء مجال فوزي وكما استشف سليمان  العيسى أسباب سجنه وقرأها يف مالمح احملقق الغاضبة، جياهر 
  : من الفخر واالعتزاز بسبب سجنه ورفاقه اليت ال تعدو اختاد اإلسالم شرعة ومنهاجا يقول

  شد اإلسالم ديناألين أن  إهلي قد غدوت هنا سجينا
  .3.أراهم بالقيود مكبلينا  وحويل إخوة باحلق نادوا

ويعدد القرضاوي جمموعة اجلرائم اليت يدين عليها النظام الناصري ويقتاد مقترفيها إىل سجونه وخباصة 
ريق ، أو نصحه الناس بالعودة إىل الدين فهو ط"ة دييناهللا ريب واحلنيف": منه قول املرء جهرا" السجن احلريب"

جنام، أو كان من أولئك الفتية املتطوعني الذين واجهوا االحتالل الصهيوين يف بداياته األوىل ، أو كان من 
وأدلة دامغة توصل إىل  األحرار السابقني الذين حاربوا االستعمار، أو كان حافظا للقرآن فكل تلك براهني

  : يقول متعجبا من حال مصر وحال قضائها "محزة البسيوين"السجن وزبانيته وعلى رأسهم بطل التعذيب 

  ! ين؟ـــة دياهللا ريب واحلنيف    لقولـــه أرأيت إنسانا يدان 
  ! يقني طوق النجاة لكم بكل     يا قوم ارجعوا لكتابكم:  أو قال

  ! شرف اجلهاد لعصبة الصهيون    بسجلـه  فىت رأوا يا سوء حظ 
  لى السكسونشهرت بنادقها ع    فتيــة  يف كتيبة  أو كان يوما
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  1.ظفروا بربهان عليه مبني  أو كان حافظ آل عمران فقد 

فقد  موإن فضل شعراء كثريون غض الطرف عن انتماءام احلزبية اليت كانت يف الغالب سبب سجنه
سبقت اإلشارة إىل حتملهم السجن وويالته يف سبيل حرية األوطان وخريها ورفاهها، وقد زج بأغلبـهم  

  .للجرم، وأقاموا وهم جيهلون السبب ومدة اإلقامةدون حماكمة أو ذكر 

أما إذا جئنا إىل السجن من الداخل وجدنا الشعراء جيتهدون يف نقل خبايا ذلك العامل اهول من زوايـا  
فهـذا  . خمتلفة وينقلون إلينا صورا عن دبيب احلياة بداخله برغم السجان واجلالد والرقيب ومن واالهـم 

أو  ،أغلب شعرائنا يف جنح الظالم، وقطع أغلبهم الطريق إليه معصـوب العيـنني   السجن الذي اقتيد إليه
 علـى اخلارطـة  أو التخمني مبكان وجـوده    ،كانهحتديد مداخل شاحنات مغلقة حبيث يصعب عليهم 

، يفلح شاعر من شعراء احلبسيات يف استشعار موقعه وإفضاء السر، ولكن ال أحـد يسـتطيع   اجلغرافية
راء حميطـات ال نعرفهـا،   وخبارطة مظفر ألنه يقع يف مكان تعجز املدارك عن تصوره، فهو اإلهتداء إليه 

اليت اليسمع فيها صوت، ويف تلك القلعة بئـر  " قلعة الصمت"حميطات رعب تسكنها الغيالن، وهنالك 
كن موحشة منها ميتد آخر قرب يفضي بالسر إىل السجن، وقد تفنن بعض احلكام يف ريب السجون إىل أما
يقول  2 .جمهولة وتفننوا يف إخفاء خمططاا العمرانية فال يعرف مداخلها ومعابرها وأبواا الداخلية سواهم

  :مظفر

يف القلعة بئر موحشـة كقبـور   / قلعة صمت هنالكيتأكد / فوراء حميطات الرعب املسكونة بالغيالن... 
ويضم بقيـة  / ف عليه أغاريد منيةالسجن قفص تلت/ آخر قرب يفضي بالسر إىل سجن/ ركنب على بعض 

  3.تلكم روحي/ عصفور مات قبيل ثالث قرون
فهم يتخريون للسجون من األماكن أقساها وأصعبها، كأن يكون يف عمق الصحاري أو بني اجلبال الوعرة 

الطامية،  أو اجلزر النائية، فال يرى السجني إال القمم العالية حتجب عنه الفضاء أو الرمال املترامية أو األمواج
  : يقول حممد جة األثري يف طبيعة األرض اليت نقل إليها

  الذأن يف العراقني  4 وجوه فئام     اــنفيت إىل أرض، كأن أدميه
  الــوآنا جييء املد فيها بأوح     آنا يثور قتامــها،.. عجبت هلا

  فتخنق أنفاسي، وتعرك أوصايل     ةئوبيــ  تراوحها ريح اجلنوب
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  ليس بسلسال" الفاو"إىل مورد يف   سائغا" دجلة"سلسال  ئت عنو حلّ
  .1 أنفاس متفال فكما تستا.. و ننت           كأن السم ديف جبوفـه،..  زعاق

ليـه أسـراره   تموقعه اهول، ويلي صدمة أول أسرار السجن املتمثل يف :  األسوار خلفاحلياة  -
م، ومن الشعراء الذين تفردوا بتخليد  وآداب الترحاباسقباله للداخلني الداخلية وما أكثرها، منها طرق 

 تبلغه ظنـون  فنون االستقبال يوسف القرضاوي الذي حيدثنا عن مشهد النظرة األوىل وذعر املشهد الذي مل
إا طقوس الترحاب املعهودة بالسجني اجلديد حني يصطف اجلنود صفني متقابلني  ،خياله الشاعر ، وال أدركه

ينهما السجناء اجلدد لتلقي أدبيات الترحيب يعقبها بعد ذلك واجب الكالب املدربـة حتيـي   بالسياط مير ب
السجني هي األخرى بطريقتها اخلاصة، وقد انتهى بعض السجناء عند هذه اللقطة ومل يكتب هلم أن يستمروا 

رة للظى جهـنم أو  ملعايشة باقي املشاهد الدامية األخرى اليت جعلت القرضاوي يرى فيها إحدى الصور املصغ
  : مصنعا للهول يذكرنا بأهوال يوم القيامة

  وينـعيناي ما مل حتتسبه ظن  ما كدت أدخل بابه حتــى أرى 
  كل جبني -واهللا–يندى هلا   ذاب مناظـــرـيف كل شرب للع

  ونـاملفت للنهش طوع القائد     فترى العساكر والكالب معــدة
 ونـبسوطه املسنيعدو عليك   ا وزميلـــهاـهذي تعض بنا  

  برزت كواسرها جياع بطون؟    أسجن ذاك أم هو غابة !! عجبا...
  ون؟ــطح جبارة للمؤمنني     أ أرى بناء أو أرى شقي رحــى
  !! تدعو إىل التطوير والتحسني    هذا هو احلرىب معقل ثــــورة
  ونــيف ضيقها وعذاا امللع  هو صورة صغرى استعريت من لظى

  .2نــصورا تذكرنا بيوم الدي  ـنادى  لـهو مصنع للهول كم أه
قرب عند بعضهم وقبو عنـد اآلخـر    اليت اخترع هلا الشعراء مرادفات أخرى حلاهلا، فهي غرفه منهاو

  .وصورة مصغرة جلهنم وغريها من املسميات
لسجن يكاد يكون فوتوغرافيا ل صوروا السجن تصويرا يف مقدمة الشعراء الذين "الصايف النجفي"يأيت 

الداخل مع مزيج من الفكاهة والدعابة املعهودتني يف شعره وحياته حىت غدت غرفه أشبه بالفندق يؤمه من 
  :ا بالقرب ولكن املعلق يف الفضاء لعلوها وآخر بالقفص املعلق يف اهلواءهمجيع السجناء، وحينا يشبه

  قفص يل معلق يف اهلـــواء  هي سجن وإن تعالت فسجين
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  .1 حفروه يف األرض أو يف السماء     رـقبو القرب  قربي السجن صار

فيه مع املوتى إىل موعـد   لطول مكثه فيه وطول مماطلتهم له، يعدونه باخلروج ويظل قابعا قرباوهو يسميه 
إىل قرب جيددون له اآلمال دون حتقيقهـا   ،احلراس وإدارة السجن ينقلونه من قرب يتتالعب به أياداحلشر، 

  : ظون من حيث ال يدرون مواجعه وأشجانهويعدونه مواعد كاذبات فيوق
  رـفإن خيرجوين منه آمنت باحلش    يف قرب ينأت لطول السجن سبح

  رـعيوين مع املوتى إىل موعد النش    زلـاخلروج ومل تبفكم وعدوين 
  رــفأخرج من قرب وأدخل يف قب    أموت وأحيا يف يد املوت والرجا
  2 .م من حيث ال يدريفيوقظ يل اآلال    يـجيدد يل اآلمال حارس حمبس

  

حىت غدا من طول مـا حتمـل    ،يشكو الربدوين من طول ليايل حبسه وثقلها اجلامث بال رمحة على صدرهو
  : وكتم من اآلمال ودفن من اآلهات كالصخرة الصماء اليت ال تشعر بشيء وال تفهم شيئا

  

  لت صدري للهموم ضرحياجعف    نزلت ليايل السجن بني جواحني
  اـــال تفهم التنويه والتلميح    يب كأين صخرةعلى قل جثت و

  اـصحيح حيا وأحلدت األنني     تأملـي  فدفنت يف خفق اجلراح
  3 .اـيف كل جارحة محلت جرحي    كأنين دائي يف دمي و  محلتو

ريى الدنيا يف طريقه إىل املستشـفى  قرب فيتمىن مرضا ينقذه من جحيمه ليضيق صدر النجفي من ذلك الو
  :حلياة اآلدمية فيه من فراش وثري وغطاء وفضاء مريحوحيظى ببعض ا

    .4 ين من شر سجن قد أمضذينق    ضاق يب السجن فقلت هل مرض

ال البشر، فهي حتب يف السـجني   ألقزام بين احليوانيف دعابة ساخرة حيدثنا عن غرفه اليت أقيمت و
كأن الداخل إليها يندس يف جوف حفرة، القصر وإذا مشى فيها الطويل فال جمال أمامه غري السري على أربع، ف

وكأن سقفها يالمس النائم فيها ويغطيه، وكأنه كابوس جيثم على صدره أو طود حجر، وهـي كصـندوق   
بضاعة خال من أي شيء إال السجني، خيشى عليها حىت التهدم والسقوط من شخري نزيلـها، ويتسـاءل إن   

ه كالقرب، تنتحر فيها األحالم واآلمال العـذاب،  حمتقر فقد غدت يف نظر قرب جنأو  جحر ضبكانت هذه 
  : ويصبح واردها كوارد الردى بال عودة أو خروج

  بئس السجون من مقر    أقمت يف السجن ويا
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  حتب يف الضيف القصر      ة ـغرفة واطئ يف    
  رـكل امرئ فيها خط      اـيسري فيها راكع   
  رـالبش احليوان  البين       ينــب فهي ألقزام   
  رــا الطويل مـإذا       ة ـأربع ميشي على    

  رـاحلف  يندس يف جوف      اـيد خله كأن من   
  رــواستق من نام فيها       ى علــينام سقفها      

  رــن املدخاعة وحنــــبضــ فهي كصندوق...                     
  رــن حمتقـأم قرب ج        وجار ضب هذه ...   
  .1درــورودها بال ص        ردىـفهي سواء وال   

  : و يف ذلك السجن اخلاوي على عروشه يصبح السجني أثاثه الوحيد
  وعافونا ومل يبدوا اكتراثا    رمونا كالبضائع يف سجون 
  .2م أثاثاـفأصبحنا لسجنه    رمونا يف السجون بال أثاث

 ، غرفة متهالكة، عاريـة ويرسم يف قطعة أخرى لوحة لغرفته اخلاوية ويبني حدودها وأبعادها، فنراها 
ح ميضـغ  فكأنه يف صحراء مقفرة إال من غطاء مهترئ إذا تدثر فيه من تراا ألقى عليه من شعره ووبره، فأصب

  .3اآلخر، وكأنه نوع من الوحش مل خيطر بفكر أحد هفراشه وشرب نصف شعرا وترابا كأنه أكل نصف

بنا يف مر كما  لكن يف صيغة اجلمع جبابحينا آخر و اــجبويسميها سليمان العيسى قربا حينا و
  .4طريقه إىل سجن املزة العسكري

بل إن القرب أفضل منها ولذلك يعتذر له القرضاوي عن هذا الظلم، فالقرب ألهل التقوى روضة بينمـا  
يغدو السجن جحيما ألهل التقى واإلميان، حيشر يف غرفه على ضيقها مثانية أو سبعة سجناء متداخلني كعلبـة  

  .تغدو يف الشتاء ثالجة ويف الصيف فرنا ملتهبا يتلسردين الا
خيتلف عن عرض النجفي إال  الويسميها الشاعر مرة أخرى املقربة الصغرية، ويقدم عرضا خمتصرا عنها 

صغرية إلزعاج اهلواء والتضييق عليه يف الدخول، فال يصله إال القليل منه،  ةنويفذقليال، ففي أعالها ثقبت 
الكوة الصغرية تشابكت قطع احلديد كأا الرماح املسنونة لتزيد من عذاب الشاعر وحجـز  وحول هذه 
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الرؤية واهلواء عنه، أما جدارها فال يزيد ارتفاعه عن الستة أشبار، وعليها تناثرت كتابات يف مجيع أحنائها 
  : تروي قصص الذين مروا من هنا للذنب نفسه، يقول

  يـــخلها جناحشد دا    الصغرية أرأيت مقربيت 
  احـــالري" لنرفزة" ها     الـبأع" ةنويفذ"ثقبت 

  احـــالرم ا كأسنان     احلديد  تقطع تو تشاجر
  جدراا ست من األشبــــــــار أشباري الصحاح

  يــهناك يف كل النواحو    اــزخرت بأمساء هن
  "يــجناح"قبلي بسوقهم     " تشرفوا :قصص الذين 
  1احــــهي للكف" لدجم    دران أيـلو تنطق اجل

كما يسميه مظفر النواب جبا، كناية عن السجن املؤبد والتغييب اهول لكثري من أبناء الوطن العريب، 
  :  الذين انتهوا إىل اجلب ومل خيرجوا منه قط

  .2آه من اجلب يف األمة العربية آه/ لكنه اجلب/ فما افترس الذئب يوسف/ راقب بنيك/ آه يعقوب

، ال جيد السجني فيه إال الضراعة من ذلك املصري املروع اهول، وعينـاه  واــقبفيسميه أما البيايت 
  : ترقبان النجم احلزين
عـني   -واملصـري يروعـه   -من قبوه األرضي تضرع / من قبوه األرضي، للنجم احلزين/  عني السجني

  .3السجني
أول إطاللة عليه، عندما يصفه من ويترك لنا كاظم الدجيلي حرية التسمية اليت ميكن استخالصها من 

 تزكم أنف الداخل اجلديـد إىل غرفـه  ورطوبته الشديدة اليت  بضيقه وجدرانه احملدودبة الصخور الداخل
اشتد احلر، ويستقبل كما استقبل كل إخوانه بالترحاب من زبانية  وروائحه الكريهة اليت تزداد حدة كلما

  : السجن على طريقتهم اخلاصة
  اـــوقاعته حمدودبات صخوره    قـالسجن والسجن ضي إىل أن وردنا

  اـــيفت بأعضاد القوي يسريه    راب رطوبـــةـو قد ألصقتها بالت
  اــظهوره يزيد إذا اشتد اهلجري     يشم حديث العهد منا نتانـــــة
  .4 من الضرب ما يلقى بنجد كفورها    و يلقى من السجان عند دخولـــه
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  ).ي رحلة الشاعر داخل السجن وعذابهصصيف حوايل مثانني بيتا تروي يف قالب ق" بوليس بغداد: " القصيدة بعنوان(      



 

على وزن الربع اخلايل، ويراه يف أسـلوب  " ربع التعاسة"سمي سجنه أما الشاعر حسني اجلزيري في
ساخر بعض املقابر جعلت حبسا، وأول ما يتقلده الداخل إليها رقم يلغي كل انتماءاته السابقة وامسه ولقبه 

، ولكنـه   -رقمـه -وكناه، وحيوله إىل جمرد رقم بني أرقام، يعطى قطعة من حديد حتمل انتماءه اجلديد 
  :رفاقه فيها مآرب أخرى بعدما جرد من كل ما حتمله جيوبهيكتشف و

  بيوم له وجه من الصبح عابس    اـوالشق أتيت إىل ربع التعاسة 
  قساة قلوب بئس تلك األبالس    رةــويس يصاحبين عونان ميىن 

  املكانس مكان قبور قد جفته     وصلنا إىل املسعى بأرض عهدا
  ابســقوم عند قوم حممقابر     ـهفنائ فقلت وطريف سارح يف 
  رـاألوام به كاتب تنهال منه     باـدخلت وقد ألفيت مثة مكت
  جيويب وما فيها إىل احلجز صائر    اــدنا خادم مين وظل مفتش

  رــهلا حد حكته البوات احديد    رةـمن ذلك  و ناولين من بعد 
1 رــنوامر قوم عند قوم خناج    اـفقلت إذن للقطع يستعملو.  

، فهي اخلدمات غرفة متعددةون ذلك األسوأ من القرب ويتكيفون مع ضيقه وحيولونه إىل ولكنهم يكيف
حينا غرفة نوم وحينا منتدى لألصحاب وهي حينا آخر مطعم وآخر صالون جيمعهم، ورمبا جيمع معهم زوارا 

الذكر احلكيم، وهي حينا مسجد ترتفع يف حناياه التكبريات وتعلو يف فضائه األدعية وتعم أرجاءه آي . آخرين
يف أسف شديد من الشاعر كنيفا وال ذنب هلم  ء فراغهم، وتغدووحينا ساحة للعب والتمارين يقتل ا السجنا
  : ولكنه السجان الذي أراد مثل هذا اهلوان

  يــكانت هي القرب الذي يؤوين    زنزانـة يف   اسيتـأعرفت ما ق
  ! نـأهل الدي روض، وتلك جحيم    ال بل ظلمت القرب، فهو لذي التقى

  ونـأت هي يف هجري الصيف مثل     "ةــثالج" هي يف الشتاء وبرده 
  نـــمتداخلني  كعلبة  السردي    أو سبعـــة ا ـ نلقى مثانية 

  الصالون" حجرة"و" فيه البو"هي و    هي منتدانــا وهي غرفة نومنـا
  نــهي ساحة  للعب  و التمري    ا ودعائنـاــهي مسجد لصالتن

  

  .2ما الذنب إال ذنب من سجنوين             وللضرورة حكمها" الكنيف"وهي          
  

ومن قاع قربه يرسل السياب صيحة إىل ااهدين اجلزائريني وحييي أبطاهلا وقد ألقوا عن صـدورهم  
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  .1عبء الدهور وضوا الستقبال أنوار احلرية

 أخـرى  تدب حيـاة م احليوان واجلحور وهناك بداخل مثل تلك القبور واحلفر واألقبية ومنازل أقزا
فاس السجني ويعاين من وختتنق أن 3تتجمع الرطوبة 2"األعمى بال كوة"تنسجم وطبيعة املأوى، فبذلك السجن 

شتاء ويرث من هذه األجواء أمراضا مزمنة شىت كالربو واملفاصـل واحلساسـية    الربدفا وشدة يشدة احلر ص
تكدر صفو حياته،  4كالبعوض والصراصري والبق والقملاحلشرات  وهناك تتكاثر. اجللدية والضغط وغريها

ولعل أخطرها البق الذي إذا هجم على أحد فليودع النوم كما فعل مسيح القاسم يف إحدى ليايل سجنه املؤرقة، 
فال أقالم متاحة وال أوراق ميكنـها  . حرها وبقها وأرقهافال شيء يستطيع الشاعر فعله للتغلب على عذابات 

  : سرب خلف مالقط السجان وقضبانهالت
من شدة / مل أمن... يا أصدقائي/ من شدة احلر، ومن مرارة األمل.. لكنين / ليس لدي ورق ، وال قلم

   .5يا أصدقائي مل أمن/ احلر، من البق، من األمل
الذي حول ليله ارا وجعل دمه شرابا مستساغا، حرب شـعواء   البقحملمد قنانش معركة فريدة مع و

يداا احلائط أو السقف، وخيتلط عليه فيها البق باملستعمر املتسلط املتجرب فيصب جام غضبه علـى فيالقـه   م
املتنقلة جهارا إذ ال يرى فرقا بينها وبني املستعمر، فيخاطبها أو خياطبهما معا حبوار هادئ ويطلب منـهما أن  

جدوى من احلوار مع مثلهما وأنه البد من حرما  يرعيا حرمة اجلوار يف األشهر احلرم، ولكنه ينتهي إىل أنه ال
  : وإخراجهما بالقوة

  عـباحلرب وسط املعم  اــقضيته ليلة و
  عـسقف العرين البلق  ائط أوـميداننا احل

  يـأقض عين مضجع  أحارب البق الذي
  روعـم سيف حديد     اــأـبأمنل ك

  روع ـر ملق  جريـــيرى من البعد كفيــ
  ـل االستعمار األبشععـيفعل يف اجلســ كف

  يــو قوته من أضلع  سائغ  دمي شراب 
  يـترعى جوارا أو تع    اـأم يا أيها البق 
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  .1ذوق من مسوم األنقعفارحل علينا أو تـــــ...
وتتحرك يف غرفة سليمان العيسى جبدراا الوامجة الغليظة وهو ملفع يف معطفه من شدة الربد كائنات 

  : ضاف إىل مسفونية ليله املتنوعة الساهرةوت،  ه يف حياءأخرى تدب على رجله وتداعب
  اـــفوق نافذيت هوي    وي  سحابة يف الليلو

  و معطفي الساجي عليا    ووجوم جدراين الغالظ
  .2يداعبين حييا.. رجلي    على   ودبيب صرصور

لعلوي فضاءها يتلمس الطيب ا ،كما تدب يف رمس الطيب العلوي مثيالا، ففي زنزانة دامسة الظالم
فال يعلم يومه من  ،وتتراكمم اىل عليه الظلووتت ،تعلوه بال خوف ديدان القربفيصطدم بكائنات جديدة كأا 

 الرطوبـة أمسه إال بالتنصت إىل احلركات اخلارجية ورصد السكون والضوضاء، إن مد رجله لدغت أصابعه 
  :جيش من احلشراتعليه وامتدت برودا إىل سائر جسده وإن سحب يده عن طعام هجم 

  بــو استرتلت نفحات الصفو للقل    يا ظلمة مجعت قليب بوحشــتها
  بــــديدانه فهي تعلوين بال ره    تساورنــي  كأنين بك يف رمس 

  من ظلمة الرب  من ظلم ذي اجلور ال    باب وباب وباب كلها ظلـــم
  دبــــالإال بساكنة الضوضاء و    اختلفا ال أعلم اليوم من أمسي إذا   

  يبــــسم الرطوبة إذ يعلو إىل صل    بناــما  رجالي إن مدتا يلدغ 
  .3ريبــجيش من احلشرات زدن يف ك    حيل بــه أكف كفي عن قوت 

قامسا مشتركا بني مجيع السجناء ليس بسبب البق وسائر احلشرات األخـرى، ولـيس    ويغدواألرق
بالشاعر واملقلقة راحته فحسب،و إمنا بسبب احلبس يف حد  بسبب احلر وضيق السجن وظروفه الداخلية احمليطة

ذاته، فبينما اإلخوان خارج السجن يناضلون وميوتون، وبينما يكدح الشعب ويشقى، يعزلون يف هذه األقبية 
والكهوف ومينعون املشاركة يف صناعة احلدث فيضطرون إىل السهر ومقامسة النجوم يقظتها والتفـرد عليهـا   

، غـري مبـال    دثنا حممد حسن أبو احملاسن عن مسو أهدافه واحتماله يف سبيلها كل ما يتطلبـه حي ، باألحزان
  : بتواصل أشجانه وتواصل سهره فيقول
  نـــغري أين مفرد بالشج    أنا والنجم كالنا ساهر

  .4وصل أشجاين وهجر الوسن    غاييت الأبايل واملعايل 
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خضما، ويرى نفسه غريقا يصارع جلجه، معلق القلب األثري حبرا  ةويتراءى الليل للشاعر حممد ج  
بني اليأس والرجاء، أينجو من ظلماته ويصل إىل بر األمان أم يظل يصارع كلكله ، وقد قطع صمته من حني 

  : إىل آخروقع أ قدام احلراس املتجولني أو دوران املفاتيح يف بعض الزنازين
  الــــوآم غريق ترامى بني يأس    كأن الدجى حبر خضم، كأنين  
  فمن صوت أغالق ، ومن قرع جتوال    قعاقعتقطع صمت الليل حويل   
  .1ايلـــكأين أنا العايت، كأين أنا الق    ه ـكأين أنا الباغي املذل لقوم  

أما حممود درويش فيحدثنا عن حياته اجلديدة يف السجن بكل تغرياا، وقلبها ملوازين حياته السابقة،   
يد طعامه تغريت، ومقدار تبغه تغري، ثيابه تغريت ووجهه وشكله، بل حىت الكون مـن  تغري عنوان بيته، ومواع

حوله تغري، فذلك القمر الذي كان يراه حرا طليقا هو اليوم يف ظالم السجن يراه أحلى وأكرب، ورائحة األرض 
ظ له بصورة خالدة حيسها عطرا زكيا، والطبيعة كلها تغدو يف عينيه أى وأمجل، فكلما رأى مشهدا منها احتف

كأمنا تسمرت بعينيه، مل يكن يشعر بتلك الطبيعة عندما كانت متاحة، وكان هو حرا يراها يف غدوه ورواحه، 
أما اليوم وهو ال يراها إال من كوة السجن أو القضبان وهو مقيد ال يستطيع تفيؤ ظالهلا والتملـي مبناظرهـا   

يتاح له مرآه يف الذاكرة يزداد، بل إنه يسمر على صـفحات   اجلميلة فإن حبه وشوقه ملناظرها وحنته لكل ما
  :عينيه كل ما أمكنه احتواؤه من مناظرها

/  حىت القمـر و/ ولون ثيايب، ووجهي، وشكلي/  مقدار تبغي تغريو/ وموعد أكلي  / تغري عنوان بييت  
/ لى سطح بييت القدميكأين ع/ وطعم الطبيعة، سكر/ ورائحة األرض، عطر/ صار أحلى وأكرب/  عزيز علي هنا
  . 2بعيين تسمر/ وجنم جديد 

وهناك يف تلك القبور واألقبية واحلفر حيث ينعدم النور ويكاد يتشابه ليل السجني وـاره ويفقـد   
ولكنه مع ذلك ال يفقد تواصله مع العامل اخلارجي وارتباطه باأليام والساعات، ولقد رأينا كيف  ،موازين الزمن

اد وشاركوا أبناء وطنهم يف احتفاهلم بتلك املناسبات متحدين بذلك السجن والسجان، فإذا اهتم الشعراء باألعي
وجواهر مثينة  ابداخل السجن كنوز نفإ ،3ثقله وتطاوله ألف ليلب، وكان ليله كان ار النجفي من عبوسه ليال

  الصايف املضيء، اخلالص مضيئة، جتعله يرى السجن وإن اسودت آفاقه، كاملنجم الذي حيتوي يف أحشائه املاس
  : يقولليست هي إال الشاعر و رفاقه و

  رحوى من بديع املاس جملى النواظ  جمأرى السجن مهما اسود أفقا كمن
  .4بداجي ظالم السجن ملع اجلواهر  وسرين  سجن  بكى صاحيب من ليل 
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  : اتهـامه وممنوعـن، نظـوس السجـطق -
لى السجني االلتزام ا كأي مؤسسة أخـرى، ولكـن   للسجن قوانينه الداخلية وآدابه اليت توجب ع 

الكثري من تلك القوانني والطقوس حتول إىل آلة من آالت العذاب األخرى اليت حتفر يف جسم السجني ونفسه 
  .آثاره اخلالدةوفكره 

أغفل ذكره كثري من الشعراء رمبا النشـغاهلم بقضـايا    الذي عذاب طعام السجن يأيت يف مقدمتها 
مما جعلهم يرفضون مالمسة الكثري من جوانب هذه التجربة باحثني فيها  ،ا العتمادهم املبالغ للرمزأخرى ورمب

ولذلك غابت مالمح احلياة داخل السجن يف أغلب قصائد الشـعر  . عما ميكن مزاوجته باحللم والرمز واخليال
 ،راء الذين أرخوا هلذا العـذاب احلر املعتمد أساسا على اإلبداع بعيدا عن الرصد املباشر لألحداث ومن الشع

جند القرضاوي الذي يضعنا  ،وحفظت قصائدهم جزءا من تاريخ الوطن العريب من الداخل، من أعماق السجن
أمام مشهد آخر من مشاهد العذاب، وضرب آخر من ضروب التعذيب هو عذاب الطعام، الذي يأيت مكدرا 

ان ليس منه غري تسمية الوجبات، فالفطور عدس مزين بعد تكدير العذاب اجلسدي، يأيت شبيها بأفكار السج
ـ    ،باحلصى ال يفارقه أبدا اء دوتلك إحدى قوانني السجن الداخلية الثابتة يف تعيني طعام كـل سـجني، والغ

فاصولياء حىت رؤيتها تؤذي الشاعر، وأما العشاء فشيء أحتار يف تسميته وكأنه مصنوع من طعام أهل النـار  
شف وسوء كيلة، فعلى حاله تلك ال يقدم منه إال القليل الذي ال يشبع لتكمل سياسة ، ولكنه ح"غسلني"من 

التجويع مشهد العذاب، ولكنهم يضطرون ألكله اضطرارا، فقد عرفنا من بعض املذكرات والسري أن هناك يف 
اء من احلرية السجن من تولوا أمر طعامهم بأنفسهم، وال سيما يف املعتقالت واملزارع حيث جيد املعتقلون فض

  :يقول
  يقيين  ال شيء من برد الشتاءوكدروين ال طعام أذوقـــه        هم 

  ي ـدكنا كأفكار األىل اعتقلون  فإذا انقضى التكدير جاء طعامهم       
  ونـبط ال بد منه لسد جوع   ضرب من التعذيب إال أنـــه       

  "التعيني" ى ى        إن احلصى فرض علــباحلص يزينففطورنا عدس 
  نـــمن عينه أو داله والسيه        ــوحروف  مسه إقد عفت حىت 

  ينـنفسي، فرؤية صحنها تؤذيضاقت ا        " فاصولية"ــا ناؤغدو
  نــمن غسلي  ه        فكأمنا صنعوه ـــامس حيريك   وعشاؤنا شيء
  نـــيالتمو ا        حيلو لنا من قلة ـــوإمن غذاء   ال طعم فيه وال

  1.يـظلمون ه        وعلي أن أرضى وقدـــنصف طبق يكال لسبعة أو 
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، ينقل لنا عبد العزيز أمحد هاليل صورة أخرى من صور طعـام  العدس املخلوط باحلصىوإىل جانب 
فيودعه يف نغمة فكاهية درامية، ويعلن عن  الفول،الساكن أعماق  لسوسباالسجن املخلوط، ولكن هذه املرة 

أو قمـال   يالك النهاية احملزنة اليت ينتهي إليها هذا املخلوق املسامل املهادن الذي مل يكن ناموسا معتـد أسفه لت
السعا، فلو كان ناموسا هللل فرحا خلالصه ممن شرب طويال دماء اخللق وعربد وكوى منهم الوجوه واأليدي، 

إلجباري، ولكنه كان سوسا، ومل يكن واألرجل، ولو كان قمال أو بقا الستبشر لراحته من وخزاته وسهاده ا
  : يوما من املفسدين أو املعتدين فلذلك يفديه الشاعر بروحه، يقول

  من كيد العدا" يا سوس"    أين جعلت لك الفدى 
  داـمنش  "املواقد" قلب     أفديك يا مسكني يف ...

  ردىـتعتنق ال  ك وهي    ـ از على مجوعـحلن اجلن
  دىـامل لى طولع  تفىن    أن  كـاف عليـإنين أخ

  "داـمفس   اـــيوم"   أقسمت أنك مل تكن يا ...
  داــمسه ليلي   فأبيت  زين، ــحني يغ" كالقمل"
  دداــركب الظالم وه  إن " اموسـالن"و " البق"و

  ردداــأظل فيك مـس  ين ـــك إنـفاهنأ مبوت
  .1من كيد العدى" سوس"يا     دىـلك الف إين جعلت 

يف السجن وهي كثرية، تـأيت يف مقدمتـها أدوات    وعاتـاملمن ت قائمةوحيمل إلينا شعراء احلبسيا
قوانني  اوإن شاكسووكل املثقفني  القراءة والكتابة اليت تكاد تكون ممنوعة على شرحية الشعراء موضوع دراستنا

نـه  ان الذي أوصل إليه األوراق أجحىت قال حممود الدرة يف شكره للس املنع تلك، وأسسوا عصابات لتهريبها
، وتأيت إىل جانبها ممنوعات أخرى كثرية، فبينما تتسرب إىل اجلهة األخرى من السجن 2يستحق نصف عمره

من احملرمات على  اءـاملالسموم اخلطرية من املخدرات بكل أنواعها حترم شرحية من أبسط حقوقها، ويصبح 
مأه، أو يتوضأ به ويصـدم  ظيروي السجني الذي يعذب عذابا نفسيا خاصا، يسمع خرير املاء وهو ال جيد ما 

للكالب ومينع عن السجني والويل له إن غامر ودنا مـن  الرقاق باملفارقة العجيبة إذ يباح ذلك املاء املنسكب 
  :مملكة الكالب، يقول مجال فوزي

  مباح رة         فخيل يل أن الوضوء ـالسجن م خرير املاء يف  مسعت 
  سفاح ملثلي ومثلي عندهم     اء غري ميســـر     ـوأخربت أن امل

  وعدت طريد السوط من كل جانب         وجسمي يعلوه دم وجراح
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  1 ! ، وماء للكالب مباح؟ قطــرة         علينا  وساءلت نفسي هل حترم

،  من احلبس ما نال صاحبه ونال مهـقلوانني املنع اليت طالت ته اليتيمة عن قيوحيدثنا العقاد يف حبس
فوظة إىل أن غادر الشـاعر  ولكنه وضع مع الودائع وظل حبيسا ملفوفا مع ودائعه احمل ، السجنفقد رافقه إىل

، ويتمىن فيها أن ال يقع القلم يف يد خوان أو متهم فيشتم األحرار ويرتل إىل احلضيض بعـدما رفعـه   السجن
  :يف وجه الطغاة والظاملني  الشاعر وأمثاله عاليا

  مـالين من قسـما ن وناله        زاملين يف السجن ذاك القلم   
  رمـالناس وما مل ي ما رامه ومس فكري وأســراري          

  احنسمـف ريشته مث انطوى ـوى          فرب معىن ما وعاه س
  مـاليأس عليك األل م           وصاحل قلــ يا أما وقد فارقتنا 

  مـهخوان وال مت ال ترى           يف كف  فخري ما أرجوه أن 
  احلمم ما فيها سواد " أبيض"صفحة            وال ختط اجلهل يف 

  .2بدأت يف األوج فال تنحدر           إىل حضيض الذل يف املختتم
ويعدد القرضاوي جمموعة املمنوعات اليت يعاقب عليها قانون السجن ويساق إىل غرف العذاب كـل  

ومنها اآلالت احلادة اليت يضرب مثال بأقلها شأنا وأصغرها من ضبط متلبسا بإحداها، منها األوراق وتبعاا، 
الذي غدا يف شرع بعض السجانني من احملرمات، فإذا نام السجني أثري حوله مهرجان  ومـالن اومنه رةـاإلب

ضـم إىل قائمـة    احلديثمن الصخب ليظل صاحيا، وتلك صورة أخرى من صور العذاب النفسي، وحىت 
اليت يتسلى ا السجناء، إذ تؤخذ منـهم عنـوة    تبـالكحيمى منه السجني، وتليها احملظورات، كأنه خمدر 

إذا جلـأ  وأيضا من احملرمات يف بعض السجون،  املصاحفوختزن دون أن يستفيد من كنوزها أحد، وتغدو 
بعضهم حتت وطأة الفراغ بعد كل هذه املمنوعات إىل صناعة مسابح من نوى الزيتون، صادرها سدنة السجن 

 واألمل واألنني الشكوىالذين ال يؤمنون إال بسياسة السكون املطلق للسجني، ليختم قائمة املمنوعات حبرمة 
  :  مأ أو مرض كان السوط وحده حالل املشاكل وقاضي احلاجاتذا اشتكى من ظمن أي شيء، فإ

  طاملا استاقوين ... من أجل ضبط وريقة أو إبرة           ولغري شيء 
  ينـومايل حيلة تنجي... شي ا          همه  ضواري وجتمعوا حويل

  ! ونـسريعة         فالنوم ليس يباح للمسج إن منت توقظين السياط 
  ! وإذا حتدثنا لنذهب بالــكرى        حظروا احلديث علي كاألفيون
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  ! أخذوا مجيع الكتب للتخزين  نا       وإذا شغلنا بالقراءة وقتـــ
  محل املصاحف وهي خري قرين   صاحف حرموا       وإذا تلونا يف امل

  ح        مجعوا املسابح من نوى الزيتونوإذا تسلينا  بصنع  مسابــ
  !ـونعيشوا بغري حترك وسكهذي سياستهم، وتلك  عقوهلم       

 ! نــإياكمو أن تشتكوا أو تأملــوا       موتوا بغري توجع وأني
  .1فدعا بلطف للجنود اسقوين     الظما    يا ويل من قد مسه هلب 

كما ينقل أحد معتقلي أنصار اللبنانية إحدى صور املنع اإلسرائيلية الفظيعة يف اجلنوب اللبناين، متتـد  
منع كل شيء فـال  ... ، الغناء حىت إىل منع النظر وخنق األنفاس ومنع احلركة، منع الكالم، االبتسام، الفرح

عناء سوى املوت، وإن كنا نراها تتجرعه قطرة قطرة، يقول حتـت اسـم   ينقص هذه اجلثث املتنفسة ببطء و
املهداة إىل الشهيد حسني قصري الذي استشهد " بكائية يناير"يف قصيدة  يف قالب أقرب إىل النثر" بابلو"مستعار 

  :يف مقر احلاكم العسكري 
م كـثرية،  .../  جثث أشاركها هذا املوت البطيء/  تتأمل، تتحسس بوجودها/  جثث تتنفس ببطء

... الغنـاء ... االبتسام/  الكالم ممنوع/  اليدان مكبلتان/  الرأس معصوب/  متشاة حتملها القامات املنتصبة
  .2ال ينقص سوى املوت...إذا/  كل شيء/  الفرح

وعن اهللع الـذي  " إنتباه"من طقوس السجن يف قصيدته  سـطقوحيدثنا عبد العزيز أمحد هاليل عن 
ه الكلمة يف صفوف السجناء، وهي تدمغهم عجلى تتقدم الضباط وأشباههم من محلـة النياشـني   حتدثه هذ

واألومسة، وتزرع يف السجن جوا مهيبا بصمته وخشوعه، يصطف السجناء مبجرد مساعها خافضي الـرؤوس  
ح خاضعني خانعني متجمدين، ليبدأ التفتيش وتظل كلمة انتباه تدوي فضاء السجني وجترح مسـامعه صـبا  

  :مساء
  باهلناء ين وأودت ـأم زلزلت    يف صباح ومســاء      " نتباهإ"
  اءـزم ومضـوع م قد أتى ضباطكــم          فيهم حز" انتباه"

  اءـدع ذروا           أي مهس أو كالم أو ـاحتراما يا رفاقي واح
  يف خشوع، وخضوع، واحنناء واخفضوا أرؤسكم، مث قفوا           

  اءـغضبة تصدع قلب السجن  إن خالفتمــو          إن للضباط 
  اءـيف خطاهم كل يأس ورج إم قد خطــروا           " انتباه"

  اءـخسرا وفن" التفتيش"إن يف  بدأوا التفتيش يا ويلتــنا            
                                                

  .64 -  نفحات ولفحات  -  وسف القرضاويي -   1
  .327 - أدب املعتقل  - 33  ارصأن  -  حسني سعدون -   2



 

  إنه آلة قتل واعتـــــداء   ذلك املسمار من علقــه          
  اءـوغط  سترا" للربس"جعلت             يتـانزعوا تلك البطاطني ال

  .اءـــصيف وشت  هكذا قال نظام حمكــم             مل مييز بني
  اءـــالشق دي            وأرتين كل ألوان مـقد أثارت ك"انتباه"
  .1اءـــأذلتين صباحا ومس و محلتين حســرة            " انتباه"

صباح مساء، وما حيدثه ذلك من  هو حتية علم املستعمرولنا أن نذكر طقسا آخر من طقوس السجن 
، 2أمل يف نفوس األحرار من أبناء الوطن، وقد مر بنا مشهد اجلزائري حسن محوتن وهو يرغم على رفعه وحتيته

  .أياما، مما يؤدي ببعض املساجني إىل االيار النور املتواصلأو  أياما عذاب الظالمومثل 

وطقوسها املانعة، فالذين يؤذن هلم بزيارة األهل  تقف  ارةـذاب الزيعومن عذابات السجن أيضا، 
دون حلظات اللقاء املرجوة حواجز إمسنتية صلبة وشبابيك حديدية تقتل فرحة اللقاء وحتول دون العنـاق أو  

 نياملصافحة، ويليها صف اجلنود املتأهب املنتصب، مما يعكر صفو البوح واإلفضاء اللذين حيتاج إليهما السـج 
ليتخفف من بعض آالمه وعذابه، يضاف إىل ذلك مصادرم لكل ما حيمله األهل من طعام حبجـة   مع أهله 

تطبيق القوانني، ولعلّ أشد صور العذاب يف مشاهد الزيارة هو حلظة الوداع اإلجبارية اخلاضعة لوقت الزيارة 
  .راها املزعجةذنإاحملدود، وآلالت 

اصيل هذا العذاب الشاعر عبد العزيز أمحد هاليل يف مناجاته حينا ألمه من الشعراء الذين نقلوا بعض تف
  .3لزوجته اوآخر ألخته وثالث

  

  :  صراع الشاعر السجني مع الظلمة والنور املخنوق وتطلعه إىل العامل اخلارجي -

، ومن بعض تلك األقبية املظلمة، ومن ثقوب بعض تلـك  القبور العمياء بال كوةداخل بعض تلك 
، يسترقون النظر إذا تطلع إىل العامل اخلارجي فاص أو ما ميكن تسميته جتوزا نويفذة جيلس الشعراء وكلهم األق

أتيحت هلم منافذ، ويسترقون السمع أحيانا إذا مل جيدوا كوة، ويتشوقون إىل النسيم العليل، وحين بعضهم حىت 
هج فرحا طفوليا، خياطبون كل ما تبدى هلـم  إىل رؤية وجه السماء، ويفرحون إذا أتيح هلم شيء من هذه املبا

من ذلك العامل اخلارجي، ويتخذون منه رسال إىل أحبام وذويهم، حيملونه نقل أخبارهم وسالمهم، حياورون 
ون صدى خطى العابرين وهي تتباعد شيئا فشيئا عن مسـامعهم  تابعاألشجار، الطيور، اخلفافيش، القطط، وي

  .حىت تتالشى
                                                

  .30  -  أنغام شاردة  -  عبد العزيز أمحد هاليل -   1
  .68  -  الثورة يف الشعر اجلزائري  -  الح مؤيدص -   2
  .33، 31، 55، 53  -  نغام شاردةأ  -  عبد العزيز أمحد هاليل -   3



 

" حىت اجلنون"الشرقاوي حيدثنا عن شوقه إىل العامل اخلارجي الذي بلغ أقصى درجاته  فهذا عبد الرمحن
  : ولكن ذلك ال يعين التراجع أو التنازل عن املبادئ، فهو صابر أبدا ال يلني -كما يقول الشاعر–

  / مشوق إىل العامل اخلارجي ولكنه صابر ال يلني/  سجني حزين عميق األنني / سجني حزين / سجني 
  

  1 ! وإن كان أحبابه يف السجون/ يلح به الشوق حىت اجلنون
وتتعاىل نداءاته كالصدى املمتد املتعايل من وراء األسوار تتحدى اآلفاق نداءات متناغمة متتالية يرسلها 
إىل رفاقه من خارج األسوار يسأهلم أن حيدثوه عن الليل والنهار، فهو ال يعرفهما يف غياهب جبه، أن حيدثوه 

بـالده يتـهادين خفافـا،     ىالسماء طويال، فقد نسي مالحمها، وعن احلقول اخلضراء واألار، عن عذار عن
ويتحسر على الشعب يشقى ويعتصر احلياة اعتصارا، ولكنه ال يشرب مخر جهده، وإمنا يذهب إىل املسـتعمر  

  : وحاشيته يقول
  حدثونا عن الدجى والنهار   يا رفاقي من خارج األسوار      

  واألار  ال        واحلقول اخلضراءـحدثونا عن السماء طوي
  ن خفافا يف موكب معطارــــحدثونا عن العذارى ادي

  2د ويشقى ا لدى اخلمار؟؟ـــكيف مخر احلياة يعصرها العب
تدور يد السجان باملفتاح، وتغلق كل األبواب " لوال حزمة النور البديد"ويف غرفة توفيق زياد السوداء 

ومل تبق للشاعر إال بقايا كوة يسترق منها النظر إىل العامل اخلارجي، وتتراءى له من خلفها الروايب ويلوح لـه  
رأس الكرمل وقد غطاه الضباب، ومن بقايا تلك الكوة يتأمل الشاعر أنوار الفجر جتلل جبينه الشامخ وتلوح 

، ومن هناك ينصت الشاعر إىل وشوشـات  بني شعابه اخلضراء، ويف أحضان هضابه أعشاش الطيور واألزاهري
  : الريح مس للصنوبر والرباعم فتحرك ذكرياته العذاب

ويلـوح رأس  / من خلفها تبدو الروايب / إال بقايا كوة / تغلق كل باب / دارت يد السجان باملفتاح 
للصـنوبر،  / ح مسوالري/ ... كالعاج املذاب/  الفجر فوق جبينه املعتزل/  الكرمل املخمور برقع بالضباب

باد كـارات  / غمزت جواحنها، فهاجت / كأا مهس التصايب / يا طيب تلك الوشوشات / للرباعم، للغياب 
  .3عذاب

وطاب من األماين،  شراب أو ما لذَّ وينادي صاحب املفتاح خيربه عن شوقه الوحيد ليس إىل طعام أو
ى بعده ولكنه شوق للشارع الفلسطيين وقد روتـه  وال حىت إىل لقاء أم مشوقة، فقد تعودت هي األخرى عل

  : دماء الشباب ومشى على جوانبه شعب ال يعرف لغة االحنناء
                                                

  .68  -  "أشواق"  -  يمصرمن أب   -  محن الشرقاويعبد الر -   1
  .129  -  نفسهاملصدر -   2
  .107 -  105  -  الديوان  -  توفيق زياد -   3



 

لكنه للشارع /قد تعودت اغترايب / وال للقاء أم ... كال/ ما شوقي ألكل أو شراب/ يا حامل املفتاح
  .1زحفت جوانبه بشعب غري حمين الرقاب/ دم الشباب / املطلول فيه 

  

ريق، فيتردد على مسامعه صدى القوافل والطيور العائدة طبوه األرضي ينصت البيايت ألصوات الومن ق
صـداء أغـاين   أمن هجرا إىل اجلنوب، وتلوح يف تلك العودة إحدى مشاعر الفرح اليت كان يسـمعها يف  

  .2القافلة

خهم يلمـع يف  ويلمح عرب باب السجن حركة احلياة خارجه، ويتابع من خلفه كل صورها، فريى كو
والقبور البيضاء املزروعة، والسور القدمي، مث يعود إىل واقعه املر وقيوده وإىل بعض  ىاملوتو  النجومالسهل ويرى

ويناجي كل الرفاق خـارج السـجن، األصـدقاء واألشـجار     " كبطاقات الربيد"أشيائه العزيزة يف السجن 
  : ري واحلب العميقوالعصافري، النجوم، النخل، ويدعوهم مجيعا للغناء للخ

وقبور القرية البيضـاء  / كوخنا يلمع يف السهل، وموتى والنجوم /  عرب باب السجن عرب الظلمات 
عرب باب السجن غنوا، يا رفاقي  / يا رفاقي يف الطريق / وبطاقات الربيد / ...وقيودي وهواها /والسور القدمي 

  3 ! ة، غنواوطنني النحل يف مقربة القري/ يا رفاقي والنجوم /...
ومل جيد مسيح القاسم منفذا يطل منه على العامل اخلارجي أو رسوال يسأله عنه أو حيملـه رسـالة إىل   
األحباب غري زائر قادم من الظالم هو اخلفاش الذي ال يعرف شيئا عن النهار، تسلل إليه من كـوة زنزانتـه   

متتالية عن أخبار العامل اخلارجي، ألنه من مدة مل السوداء، فكان الزائر اجلريء الوحيد الذي يهجم عليه بأسئلة 
، يسأله أن "األخبار"و" الصحف"يقرأ الصحف هنا، ومل يسمع األخبار، لتضاف إىل قائمة املمنوعات األخرى 

حيدثه عن الدنيا ألنه يف عامل آخر خارجها، رمبا هو يف األخرى أو أي مكان آخر ال ينتمي إليها، يسأله عـن  
ب، لكنه صفق بأجنحته السوداء، وطاردون جواب، ودون أن حيمل معه رسـالة الشـاعر إىل   األهل واألحبا
  : األصحاب

يقبل اجلدران / وراح يف نشاط  / زارين وطواط  ...ال تستخفوا/ وزارين من كوة الزنزانة السوداء ...
فإنين يا سيدي /  ! أخبارا؟ أما لديك عن عاملنا... ! حدث/ يا اجلريء يف الزوار : وقلت/ يف زنزانيت السوداء 

لكنه بـال  / حدث عن الدنيا، عن األهل، عن األحباب / مل أمسع األخبار ... مل أقرأ الصحف هنا/ من مدة 
أال حتمل  ! مهال/ لغريب يف الزوار ا يا: وصحت/  ! وطار... صفق باألجنحة السوداء عرب كويت /  ! جواب

  4...أنبائي إىل األصحاب؟
                                                

.108  - املصدر السابق  -        1  
  .1/130  -  األعمال الشعرية  -  عبد الوهاب البيايت -   2
  .1/152  - املصدر نفسه   -   3
  .96 -  95 -  الديوان  -  مسيح القاسم -   4



 

فيتسرب إىل مسامعه والناس نيام شدو عصفورة وحيرك فيه احلـنني إىل عصـفورة    أما أمحد سحنون
، فيحمل هذه الزائرة املثرية األشواق سالمه إليها إن هي مرت حبمى أسرته، "فوزية"أخرى خلّفها وراءه ابنته 

عهدها، ألن ورجاءه أن أال حتزن ولك باألسى واحلسرات عليه، وأن حتتفل بالعيد يف غبطة وسرورا كسائر 
  .1أباها ما زال حليف وفاء يذكرها وحيلم بوجهها الطاهر، يف النوم ويف اليقظة

القائم على هضبة حتيط ا األشجار متتابعة يف انتظام " بوسوي"ويطل حممد الشبوكي ليال من معتقل 
املتلهفـة   عجيب حتجب رؤية ما سواها، ويرمق جمموعة من النجوم أمساها جنمة القافلـة وتتخيلـها روحـه   

  :لالنطالق قاطرة إبل تسري ليال وتشق طريقها حرة طليقة فتنعش عزلته القاحلة وحترك فيه مجيل الذكريات
  هــالقافل بنورك يا جنمة           هـتراءيت يف األفق يل حافل

  هــفهل أنت للقلب ثغر األماين          تبسم يف عزليت القاحل
  هــرافل متثل يف حفلها  و  الذكريات         أراك فترقص يل 

  هــد           وتصبح نفسي له ناهلـأراك فيحلو لقليب النشي
  .2هات بني الكواكب كالذاهلـــــاقك الواسعـجتوبني آف

ويسمع يوما صوت البوم الذي ميثل أحد رموز التشاؤم يف املوروث العريب، فيدعو رفاقه إلسكات هذا 
اال للبلبل يتغىن ويغين معه كل الرفاق جتاوبا مع أحلانـه   إفساحالعوايف،  الكائن املخلوق للبكاء يف الطلول

  .3وتيمنا ا

الذي تواصل  الظالم الدامسوينقلنا سليمان العيسى إىل صورة أخرى من صور العذاب، هي صورة 
لكثرة، ففـي  عليه أسابيع ال نعلم عددها ألنه تركها هكذا يف صيغة اجلمع مبهمة نستشف منها الداللة على ا

يرجو حارسه أن يفتح له الباب للحظات قصار، يستنشق فيها عبري األرض ويكحـل  " وجه السماء"قصيدته 
طرفه بوجه السماء، الذي حرم من النظر إليه طويال، ويرى تدفق النور وسريانه يف أوصاله ودمائـه وفضـائه   

حنبيه ورمست " النظارة"وقد حطم سرير املوحش، فقد كاد الصمت وجدران حجرته السوداء أن خينقا أنفاسه 
جمرد حلظة يتنفس فيها عبق التراب واملاء واحلصى، ويرمق فيها األفـق وخـيط    ، مسامريه آثارها يف ضلوعه

رحة طفل أتيح له وجـه السـماء   الضياء أمام نافذة السجن، يبدد بنورها ليله املتطاول، وينتقل بنا فجأة إىل ف
مان طويل، فإذا به يقفز فرحا منتشيا واهلواء يتدفق شهيا يف صدره، وميد الطرف ، وأنفاس اهلواء بعد حرحلظة

إىل األفق الرحب يرنو إيل النجوم ساحبات يف ملكوت السماء، ويرى الغيوم تترامى حواليها كروحه انونـة  
أن حيتوي أكـرب  فرحا ويلتفت إىل الطريق قريبا منه وإىل الروضة اخلضراء وحياول يف هذه اللحظات املعدودة 

                                                
  .70 -  69  -  الديوان  -  أمحد سحنون -   1
  .153  -  الديوان  -  حممد الشبوكي -   2
  .169  -  نفسهاملصدر -   3



 

مشهد ميكن أن ميتد إليه طرفه، فإذا هو قد اكتفى وارتوى ومحل زاد  أيامه الباقية، ويطلب مـن سـجانه أن   
  : مرة أخرى فقد أودع النجوم أغانيه وشكواه وهي كفيلة يرجع صداها أو إبالغها ملن أراد" القيد"يعيده إىل 

  

  يــوحي، ووحشيت، ودمائبر النور         يدفق ... افتح الباب حلظة...
  اءــوامل رب واحلصى ـس         عبق التأتنفـــ... ادفع الباب حلظة

  ؟ اءـوخيط الضي... ق على مقليتــــاألفم رحمن ترى ... أرين األفق
  اءــــضي ي خبيط ـأبدد ليل نــالسجـ افذةـأمام ن... حلظات... 

  ائيـأشد انتش  اوم... دري شهياـــق يف صــيدف ...ما أحب اهلواء
  الءـحافال يف الع... إىل النجم  قـــإىل األفـ  ريفــد طـحلظات أم

  اءـي جمنونة يف الفضـمثل روح           ىترامـــ...  وإىل هذه الغيوم
  راءــوالدوحة اخلض...قريب تدـــــمـت  يتــوإىل هذه الطريق ال
  .1يــم رجع غنائودع للنجو"دـالقيــــ" عد يب إىل .. يا رفيق اإلسار

  

ومن كوة زنزانته الصغرى يبصر الشاعر مسيح القاسم طبيعة وطنه املستلب تبتسم له، ويلوح له أهلـه  
ميألون سطوح املنازل، وتطل وجوه من النوافذ تبكي وتصلي من أجله، ويف ذلك املشهد كله تلوح للشـاعر  

  : لنفسه بظلمه بناهازنزانة سجانه الكربى اليت 
/ ونوافذ تبكي وتصـلي  /وسطوحا ميألها أهلي / أبصر أشجارا تبسم يل / زانيت الصغرى من كوة زن

  .2أبصر زنزانتك الكربى /من كوة زنزانيت الصغرى / من أجلي 

اليت زج ظلما ؤالء الشعراء إىل خوض غمارها،  األعمال الشاقةوهناك من الشعراء من رصد مشهد 
ة الذي رصده الشاعر املغريب حممد احللوى يف عجالة عندما اشتكى من يأيت يف مقدمتها العمل يف مقالع احلجار

  :آثار الفؤوس وقد أثقلت كواهلهم وكادت آالمها تذهب بأصابعهم يقول
  .3و بني فؤوس هدنا محل ثقلها          وآالمها قد أفقدتنا األصابعا...

ن تلك الصـخور القاسـية   ويوضح املشهد أكثر رفيقه أمحد ااطي فيسمي مكان العمل ويشكو م
الصماء وهي متتص كل طاقته، ويبقى عندها منسيا، يتأرجح بني الصحو واإلغماء من شدة التعب، فال هـو  

  : أو غفا فجأة كلما سهابالصاحي وال هو بالغايف، رمبا من خوف السياط اليت قد تفجعه 
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  .1أكاد ال أصحو وال أغفو/ يينحتت الصخرة الصماء تأكل من شرايو/ نا املنسي عند مقالع احلجاره أ
إىل األعمال الشاقة وإىل عجيب مفارقات السجن، فبعد ار كامل يف شق  كاظم الدجيلى كما أشار

  : ناء خاصة يف فصل الشتاءجالطرقات يأيت املبيت على األرض وما خيلفه من آثار على أجساد الس
    اـصخوره ارنا ايتدق بأيد    اليت       ويف كل صبح نقصد الطرق 

  وبتنا كما شاء البوليس على الثرى          و ليلتنا قد طال منها قصريها 
  .2اـة          ا العني منا مل يقر قريرهــو الزمنا من شدة الربد رجف
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 * نيالثـاالفصـل * 
  ـن الشـاعر والسجــانبی

 

  .صور من فنون العذاب وأساليب مصادرة األجساد ومحاوالت التدجين -  

  . صورة السجان والجالد  -  

  .تحدي الشاعر للسجن والسجان وطقوس السجن  - 
 .شرف السجن  - 
  .التحدي بالقصيدة  - 

  
 

  
Θ Ε                                                              



 

  :  رة من فنون العذاب وأساليب مصادرة األجساد وحماوالت التدجنيصو -
  

لنبلغ أقصى مقاماته، وندخل معهم متاهـات السـجن    رحلة العذابمنضي مع الشعراء تصاعديا يف 
ونرى أهواله ونكتشف أساليبه وآالته، ونتعرف على املساخل وطاوالت املشرحة وكراسي اإلخصاء واملشـانق  

حاللة املشاكل وأخشاب الصلب وآالت النفخ وكالب العذاب املدربة، ونتعـرف علـى   واملقاصل والسياط 
  .زبانية هذا الفن امللعون وما أحدثوه ببعض األجساد وما خلفوه من عاهات وأمراض مستدمية

يتفاوت الشعراء يف سرد تلك التفاصيل بني التلميح والتصريح وبني العبور العاجل وحماوالت التجاوز 
والوقفات املطولة عند أدق تفاصيلها وصورها املمتدة يف أحيان كثرية حىت إىل األهل، إـا صـور   والنسيان 

حماوالت مصادرة اجلسد وتغييبه بعد فشل حماوالت تدجني السجناء وحتويلهم إىل حظرية الطاعة العمياء، فهذا 
العذاب، ويعطينـا حريـة    وما حتمله من معاين" ولـه"حسني اجلزيري يجمل معاناته يف السجن يف كلمة 

  :اإلغراق يف احلديث عنه بال حرج، فقد امتدت احملنة إىل أهله إذ فقدوا معيلهم، يقول

  دـحدث عن السجن باإلغراق ال حرج        هيهات أنسى له هوال إىل األب
  غري احتراق فؤادي يف هوى بلدي إين ابتليت به ردحا بال سبـــب          

  .1والدهر يسطو عليهم سطوة األسد هل يف كـــدر        طال العناء به واأل

بالسياط يف امتهان جسد السجني، يلهبونه " كالب اإلجنليز"يضغنا على الرقيعي أمام أحد أساليب و
  :العنيفة القوية ال يستثنون منه موطنا،ناهيك عن وقع السالسل املطوقة بركالمحينا، وحينا يدوسونه 

رغم السالسل يف / جمروح اإلباء األروع ...متأجح األحقاد/ خباطري املتوجع  الكمني هدرت باألملو
يا كـالب  : وصرخت فيهم/ و صرامة الركل املميت تدوس أرهف موضع / ، والسوط يلهب أضلعي  يدي

  .2يف ظلمات سفاكي الدماء.. يف قبونا األرضي/ اإلجنليز 
من مشاهد مملكـة   الرفيعي،و مشهدا آخرآالت رفيقه  ويضيف الشاعر حممد احللوي آلة أخرى إىل

اليت مل تدع هي األخرى موضعا إال وعرجت عليه، ويضعنا أمام صورة موعـة مـن    يـالعصالعذاب هي 
،و لكنه مع ذلك ال  السجناء وي عليهم أطراف العصي فيهرولون،كأم حجيج يطوف مسرعا بالبيت العتيق

  : واء كانت مهاوي العصي أو سياط البغي أو فؤوس احملاجرينسى مدينته وأهلها يف كل حاالت القمع س
  اـعلينا عصي مل تدع قط موضع      ن أنسى عشية حلقت لفإن أنس 

  حجيج مطيف يقطع البيت مسرعا ا       ــكأنا وأطراف العصي تنالن
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  اـفإن األسى مل يبق يف العني أدمع سقى اهللا فاسا بعدنا كل صيب        
  .1اـوبني سياط البغي توهي األضالع والرىب         خاديد ذكرناكم بني األ

  : قد مجع القرضاوي هذه اآلالت مجيعا، تاركا لنا احلرية يف إضافة كل أسلوب خسيس دوين إليهاو
  بالعصا         وبكل أسلوب خسيس دون..باليد... بالكرباج... بالرجل

  .2محرا بال تلوين وسل السياط السود كم شربت دما            حىت غدت
وما تلك األحذية الكريهة اليت هوى ا اجلالدون على جسد الشاعر مسيح القاسم، إال من بقايا أحذية 

  :النازية اليت حولت جسده إىل بستان جراح وراحت تداويه بإحدى طرقها الفريدة بامللح" اإلس إس"فرق 
من بقايـا  /  هكانت األحذية السود اهلجين/ و إىل ركن كريه ركلوين / فركوا بالرمل وامللح جراحي 

  .3../ .يف بون اللعينه / فرق اإلس إس 

على يد زبانية العذاب إىل حالل للمشاكل، يقضي حاجة الظمآن إن طلب مـاء،  السوط ويتحول 
ويشبع بطن اجلوعان، ويداوي شىت األمراض، فلمن يشكو إسهاال عشر جلدات، وملن اشتكى من الصـداع  

ومثلها ملن اشتكى من مرض السكري، فهي أعز أنسولني، ويف مرارة قاتلـة  " األسربين"ها بدل مثلها أو ضعف
  : ختراع الفريد الذي تفخر به مصر على جحيم اهلتلريةالساخرة جيزم أن هذا من اكتشافات الثورة، بل وا
  ق        يوما بطول مآرب وشؤون ـفالسوط حالل املشاكل مل يض
  ! معني غذاؤه         ومن ابتغى ريا فأي  من راح يشكو اجلوع فهو

  "األسربين"ومن اشتكى وجع الصداع فمثلها         أو ضعفها مبكان 
  "نـأنسولي"ا         جيد العليل أعز ـومن اشتكى من سكر فبنحوه  

  .4 ذي          فخرت به مصر على برلنيـهذا اكتشاف الثورة الفذ ال

وأرواحهم إىل شجرة من أشجار السجن أنضجها التعذيب  سجناءأجساد الويف قالب رمزي تتحول 
بشكليه فأمثرت أفكارا نرية من جراح ألف يسوع، بل وميتد حبل العذاب عند البيايت إىل أهله، فهـذا أبـوه   
أطفئت عيونه املخضلة دائما بالدموع من شدة احلزن، ولكنه مع ذلك يهنئ البقية العائدة من جمزرة األيـدي  

  :قولي !اخلرية
/  هعاثت به أيديكمو اخلري/  بيوتنا، آالمنا، أمسنا/ ...  بقية عادت من ازرة/  طوىب إننا !طوىب لكم
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/  الحتضنوا يف أرضنا املزهـره /  لو عاد للعامل أمواته/  يشد يف أرجلنا املعصرة/  نسقي وال نسقى ومخاركم
  .1عيونه املطفأة املبصره/  ، بالدمع خمضلةحىت أىب/...  مات لتحيا فكرة نريه/  ألف يسوع يف جراحاته

فخلف األبواب املغلقة هناك تفاصيل مسرحيات دامية يسلط الشعراء يف كل مرة أضـواءهم علـى   
جواد مجيل عن طقس من طقوس سـجنه  حيدثنا إحدى زواياها اليت متتزج فيها غالبا احلقيقة بالرمز، باخليال، 

طعنة خنجر ويغفو آخر الليل على أخرى مماثلة وبينـهما   احا علىبص، يصحو  مه الطويل وخيتتمهيبدأ ا يو
  : جراحات إذا مل تشرب النار تتحجر، وبينهما تاريخ رهيب ال يصدق

/ إنين مر على عيين /  ! قريتف/  يكلما مللمت فوق الرمل خطو/ و الباب مغلق / وأنا يف أملي معتقل 
على طعنـة  / مث أغفو آخر الليل /   !على طعنة خنجر/ ح أنا أصحو أول الصب/ ... تأريخ رهيب ال يصدق 

  .2خنجر
ومثلما أخربنا يوسف القرضاوي يف مطلع نونيته أا سرد لبعض الوقائع احلقيقية ألنـه ال يسـتطيع   

اعة ما رأى وذاق من ويالت فقد تفرد يف رصد كثري من فنون ظاحتواء كل أهواهلا وألن القوايف تضيق دون ف
وقدمها يف قالب ساخر ردا على كل من رمى مصر بالتخلف الصناعي، فكفى مصر احلديثة أا  آلة العذاب،

 ، بأشكال وألوان خمتلفة حىت ال ميل العابرون عليهـا " صناعة التعذيب والتقييد"تقدمت يف هذا اال العظيم 
ا على أجساد سـجناء  ويسأل القارئ إن كان قد مسع بشيء من تلك االختراعات العجيبة اليت دارت جتار

حىت يغـدو يف   بنفخ بطن السجنيونقشت عليها بصمات ال متحي، فمنها تلهي زبانية العذاب حينا " احلريب"
فيه بعد صبغ  ارـشعال النإببطوق ينتهي بالبعض إىل فقدان العقل، وحينا  هـبضغط رأسهيئة كرة كبرية، أو 

ة يعرفنا جبهاز تعذيب يسـميه أهـل   ينع االختراعات السجومن بدائ". لنيالفز"جسمه مبادة قابلة لالشتعال 
اليت يلقى فيها السجني لليال عاريا أو شبه  زنازين اجلليدلفه من جرحى ومطعونني وخيوما  ةـالعروسالسجن 

عار يف عز الشتاء، وهناك يكتب كثريون ما ميلى عليهم من اعترافات كاذبة ألجل اخلروج من ذلك اجلحـيم  
  : السجني بينها وبني النار يقولوأحيانا يتنقل 

  نــتخلف التصنيع والتعديب           ا ــقل للعواذل إن رميتم مصرن
  !!نـيف صنعة التعذيب والتقري     قد علت وتقدمت        مصر احلديثة 

  !يف العرض واإلخراج والتلوين             -كي ال ميل معذب – تفننت و
  ؟"نـبالفزلي"نارا وقد صبغوه            ه ـأمسعت باإلنسان يشعل جسم

  وطعني قبحت من عاهر           كم من جريح عندها  "العروسة"وسل 
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  سقطوا من التعذيب والتوهني           !وة ـــعن  إليها كم فتية زفوا 
  نـفن العذاب، وصنعة التلقي  اجلليد جتبك عن       " زنازين"اسأل و

  نـ، وهذا الزمهرير حبي حني ي            ـف فتلك   بالنار أو بالزمهرير،
  ونــا            أوشبه عار يف شتا كانـــعاري يلقى الفىت فيه ليأيت 

  .1رونـأوال فويل خمالف وح  هناك ميلي االعتراف كما اشتهوا        و
داخل السجن شـاهدنا  ".. وعن هذه العجائب اليت ال تصدق يقول الكاتب الصحفي مصطفى أمني

ولو روى يل سجني هذه احلقائق ونقل يل هذه الصـور  ... اء مل أختيل أبدا أا موجودة بالسجون املصريةأشي
ولكنه عاشها يف جتربة حبسه الطويلة على امتداد تسعة أعـوام بـني    2 "...قبل أن أدخل السجن ملا صدقت

ن، كما أكدها كل الذين اليت كتبها بكل عجائبها داخل السج) 1974-1965(حكمي عبد الناصر والسادات 
  .مروا من ذلك املمر وكتبوا عن جتربتهم فيه

ائع وإمنا يذهب بعيدا إىل جبل املقطم وما خيفيـه مـن ضـحايا    ظوال يقف القرضاوي عند هذه الف 
فيـذكر يف  " حمكمة الشعب"العذاب، ويكشف عن شهداء آخرين غري أولئك الذين حوكموا علنا مبا مسي بـ

حتت طلقات املدافع الرشاشة، وخيرب أنه عقب " ليمان طرة"ربعة وعشرين سجينا سقطوا يف هامش النونية أن أ
ولن جيـد الزبانيـة    ،التحقيقات اليت أجريت يف السجن سقط حتت السياط الغاضبة مخسة وتسعون آخرون

  .3املتوحشون تالميذ النازية مكانا يواري جرائمهم غري جبل املقطم القريب منهم

يعلـق السـجني   بعض صور العذاب اليت ال تنتهي إال بانطفاء أجساد املعذبني، حيث ويسرد علينا 
املهيأة للقطع ويسهر عليه اجلالدون ليايل متتاليات كأم يف جد، فإذا عجزت السياط عن إنطاقه  كالذبيحة

اهـا  غطحه وقد ويستمرون يف اختراعهم غري مبالني جبرا .ارـالكي بالنوا املوقف إىل دوافتكاك اعتراف، صع
الصديد، وال بأناته، إىل أن يلفظ أنفاسه، فيحمل يف جوف الليل إىل تل املقطم ويوارى هناك ويعمى رمسه، 
كأنه سر مدفون حتت الثرى ال يعلم أمره إال دافنوه، ولكن عني اهللا ترقبهم والليل والكواكب والثرى يشهدون 

  : مجيعا على تفاصيل هذه اجلرائم النكراء، يقول

  كم من شهيد يف التالل دفني     وهو أعدل شاهد         " املقطم"وسل 
  ال بالرصاص وال الفنا املسنون    ة          ــقتلته طغمة مصر أبشع قتلـ
  نــللقطع والتمزيق بالسكي ئت            ـبل علقوه كالذبيحة هييــ

  !أهل فنون جلد، وهم يف اجللد   ايل كلــــها         ـوجدوا فيه لي
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  !!نـفالكي بالنريان خري ضمي  ه           ــعن إنطاق نفإذا السياط عجز
  نــوأني مل يسمعوا لتأوه ـا            وصديده  جبراحهيعبـأوا مل ...

  ونـ الفىت إال اختيار منيبفأ          !!فأنت خمري... قالوا اعترف أو مت
  نـتل املقطم وهو غري بطي   ى           ـفإذا قضى ذهبوا جبثتـــه إل

  كسر يف الثرى مكنون فغدا  م رمســـه           ـواروه مث حموا معال
  .1ونــا دروا             أن اإلله حيوطهم بعيــعن عني األنام وم هأخفو

ويف اخلط نفسه خط التصفية اجلسدية يطلعنا الشاعر فايز أبو مشالة على األساليب الوحشية اإلسرائيلية 
التغييـب واإللغـاء   يت هي يف نظره فعل واحد تتبدل فقط أشكاله اخلارجية املرئية ويظل املعىن واحدا هو ال

  : يـالنهائ
خنقا، شويا، / برصاص طائش / تعذيبا يف أقبية التحقيق / ذحبا حتت جنازير الدبابة / ؟ ! أردوه قتيال

إما زنبقـة  /هلا وقع واحد / الشكل على املرآة إن يتبدل فيها /  هكلمات املوت بقاموس احلري/ غرقا ال فرق 
  .2أو قبل يف النجم الواعد/ للذكرى 

 ، الجرم هلم إال حبهاو ويتعجب معني بسيسو من هذه النهايات اليت ينتهي إليها املخلصون لألوطان
لق قدميا طبقـا  القاتل السفاح وما ذلك بعجيب فقد أط".. باراباس"بينما ينعم باحلرية ارمون والقتلة سليلوا 

  :3يف ذكرى صلب املسيح" باراباس"لتقاليد اإلمرباطور الروماين السجني ارم القاتل 

وإكليل الشوك / كأس اخلل بيمناي  ... / * * * / بعد الصلب/ من يأخذ ثويب / واقترعوا يا شعيب 
  .4ساقوه إىل الصلب/ ابنك يا شعيب و/ س ابن السكني طليق بارابا/ على رأسي 
ك ما احملاكمة، يوم اا ينقل القرضاوي فصال من فصول املسرحية بعد العودة من احملاكمة، وما أدركم

ثقيل متعب ينقل فيه السجناء فجرا إىل احملاكم ويعودون مساء منهكني، مثقلني بأحكامهم املتفاوتة بني اإلعدام 
" رقيب السجن احلريب"دي منادي املوت واملؤبد وال يكاد النوم يأخذهم من ذلك اليوم املتعب الثقيل حىت ينا

بنادق  و ، صف من اجلنود املظفرين املسلحني يف انتظارهم5رـالتكديفيهب كل العائدين من احملاكمة ليجدوا 
أمامها طابور السجناء املرهق لينال نصيبه من التحية، وتلهب السياط لسـاعتني   هها، يعدوومدافع فاحتة أفوا
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  .املكدرات األخرى        



 

والدموع، وخير من خير مغمى عليه، لكنه سرعان ما يفيق على ضربات السـياط،  الظهور وتصب أار العرق 
مث خيتم الفصل بتوزيع قائد السجن منحة اخلتام  ويسقط يف حلبة العذاب الشيوخ واملرضى، تدوسهم األقدام،

  :اإلتقان والتحسنيو نصيبه كما حدده برتاهة يف العد  بني عشرين ومخسني جلدة، ينال كل سجني
  ونـيف ساحة احلريب ذات شج إن نسيت فلست أنسى ليلة           أنا 

  ونـوجم كانت فصول فكاهة  يت          ـال عدنا املساء من احملاكمة 
  ونـسك يف وقت أحالم  وآن    هق         رثقيل م" تكدير"طابور ...

  هلب السياط شكت من التسخني  ا         ـاء يسوقنظبعدو التكما نعدو 
  ونـعي مثل فيض تصببعرق  ا          ـوكلن  علينا ساعتان مضتو

  نـللعذاب مهي طوسضربات   ى         عل عجال  من خر إغماء يفق 
  نـداسوه دوس الطي...أو علة   ة         ــن شيخوخـومن ارمتى م

  نــه            من فرط إعياء ومن توهيـمل يكف محزة كل ما نؤنا ب
  .1بالسوط من عشرين للخمسني            ةـــرق دفعفأتى يوزع باملف

، مع ماهلم من صفحات مشرقة يف تاريخ مصر باإلعدامعليهم  حكمويذكر جمموعة من رفاقه الذين 
واألمة العربية، فمنهم من شارك يف حرب اإلجنليز واليهود، أمثال يوسف طلعت، وحممد فرغلي، الذين انتهيا 

مل الفقيه عبد القادر عودة،وغريهم كثري، يتعجب الشـاعر ويتسـاءل يف صـيغة    باإلعدام شنقا ومثلهم العا
االستفهام اإلنكاري فيم قتل هؤالء مجيعا وحلساب من كانت كل تلك الفصول من الرعب، فقد أجاب من 

  .قبل بأا مل تكن إال إلرضاء السادة من االستعمار واليهود

اليت عاش تفاصيلها بنفسه وجرا وشاهد بعضها  وإن ركز القرضاوي على مشاهد العذاب اجلماعي
جزء من مشهد ذايت عايشة، اآلخر فآمله املشهد، وذاب يف املعاناة اجلمعية املشتركة، فإن مجال فوزي حيملنا إىل 

نفسا، ينقل لنا بعضه يف قالب نثري والبعض اآلخر يف قالب شعري، يقول يف حادثة اعتقاله أول ديسمرب  نفسا
وبالطبع ... ت باملخابرات العامة إما االعتراف وإما املوتأن: اح صوت من خالل مكرب الصوتص..." 1956

يب التفكري إذ دخل علي زبانية املخابرات العامـة   يطل؟ ومل  تبينت حقيقة املكان ولكن عن أي شيء أعترف
فصـار  …يف حبـال علقوين من ذراعي إىل األعلى وربطوها  …ليوقعوا باجلسد املشلول املزيد من العذاب

قاسية  …رهيبة …بشعة …جسدي معلقا ومتدليا مث ربطوا قدمي يف اجتاهني خمتلفني مث بدأت عملية الفسخ 
على أن ينتـزع مـين   ) بدران(وترددت على مشس بدران ألذوق العذاب ألوانا حىت كانت ليلة أصر فيها …
ن أن يضربين يف موضـع قاتـل فتكـورت    أم فيها األبرياء وعلقوين على القلعة، وهم مشس بدرا …أقواال

وربطت كما ربط غريي يف السقف مرات ومـرات،   ، فأمسكين ومزقتين اآلالم، فقد فقدت اخلصية الشمال
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  .1"…ويف الفلقة وعلى العروسة، حىت فقدت عيين اليسرى أيضا وانزلق غضرويف

 اهللا اليت ال تنام وأم مهمـا  يقول واعظا ظامليه ومذكرا إياهم بعني" فقد البصر"ويف احلادثة األخرية 
َتْعَمى اْلَأْبَص اُر َوَلِك ْن    ال {ذهبوا ببصره فهو يراهم بعني البصرية، ويضرب هلم مثال من القرآن الكرمي بأنه 

  : ، يقول2 }َِتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدور

  مــن اهللا مل تنـوعي  فقدت اليوم أبصاري          
  زعي من الظلمـفما ج  ـم           أبصرك  بنور اهللا
  رــا النظـوبني قلوبن  ا بالعني إبصـار          ـفم

  ىــن ال تعمـأن العي من القرآن             أمل تسمع
  .3ىـعمى أعم ايكون إذ وبني صدورنا قلـب           

أمراضـا  لقاسية ختلف اليت يصنعها زبانية العذاب، فإنّ ظروفه ا العاهات املستدميةوإىل جانب هذه 
ما تيسر من سورة " قصيدتهيف  داء املفاصلهي األخرى، وقد أشار مسيح القاسم إىل واحد منها هو  مستدمية
، يضيف مفـدي زكريـا    ، وإىل جانب السياط امللتهبة اليت اشترك جل السجناء يف اإلشارة إليها4"السالسل

، فقد أخرجه إخراجا جديـدا   نار يف جسد السجنيمشهدا آخر حدثنا عنه بعض الشعراء وهو مشهد فعل ال
ويضيف إىل مشهد زنازين اجلليد املصرية آليـة  " خزنة النار"اهم مفس" خبزنة جهنم"عندما شبه القائمني عليه 

اليت يلقى فيها السجني إىل القعر أحيانا  أحواض العذابأخرى شبيهة اخترعتها عقول املستعمر الفرنسي هي 
  : ، ويسقى منها حىت يكاد ينشرق ت املاءحىت يكاد خيتنق حت

  أم السياط ا اجلالد يلهبــين         أم خازن النار يكويين فاصطفق...
  .5ألقى إىل القعر أم أسقى فانشرق شىت منابعه         واحلوض حوض، وإن 

بعدما وقع ويعرض ااهد عيسى محو النوري فنا آخر من فنون عذاب املدرسة الفرنسية االستعمارية 
فن غري الذي رأيناه من ذاك املخصص لسـجناء الـرأي والنضـال     ،6"شعبة النيشان"يف أيديهم إثر معركة 

السياسي، إننا أمام جماهد ألقي عليه القبض  بعد معركة سقط فيها الكثري من الضحايا، حيتـاج إىل آليـات   
 الصعقات الكهربائية القاتلـة وء إىل استنطاق أخرى ليكشف عن شبكات ااهدين وأسرار التنظيم، كاللج
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والضرب املربح والقيود واألغالل، ولكن مشهدا من هذه  مل يؤمله كما آمله ذلك االمتهان البشـع لكرامـة   
  : يقول عينيهعلى " البول"سكبوا اإلنسان عندما 

  الــــيكال مبكي وضريب ضربا ال الوحوش الضاريات ألعظمي         وش 
  ايلـــيسلط تسليطا على جسمي البـرب          ار مكهـوأخذ عنيف من تي

  على حساب كيوم احلشر من غري إمهال يت         ـثالثون يوما مرت يف مناقش...
  .1والــه           سوى جزعي من غسل عيين بأبـأسام فما جزعت نفسي بشيء 

الوجه أو العني كمـا  ويذهب عبد احلليم خفاجي وهو يعدد بعض صور العذاب إىل أبعد من غسل 
يقول ااهد عيسى محو النوري بأبوال، فيطعلنا على مشهد دام أليم يضطر فيه السجني حتت وطـأة الظمـأ   

السجني حىت يغدو كالكرة الكبرية أو رميه  خ، ويكرر بعض صور نونية القرضاوي كنفشرب بولهالقاتل إىل 
يعوي  وضعه يف ثالجةوتتعفن كأنه جثة ميت، أو  هترك اجلريح ترتف جراحللكالب اجلائعة تنهش حلمه، أو 

تزهـق  حىت يسري تيارها يف كل جسده أو  الطوق العجيب املوصول بالكهرباءمن جتمد جسمه، أو يلبس 
  .روحه ويعلن عن فراره من السجن أو انتحاره

، وضروب أخرى من األذى مل يستطع الشـاعر ذكرهـا    انتهاك احلرماتإىل  تتعرض السجيناتكما 
  : ويعبث السجانون جبسد الفتيان الصغار ال يرمحون سنهم وال يرقون لصراخهم، يقول

  هـــحىت جترع بوله يف كف ظامئا             وبكل من بات الليايل 
  يف حركاته" كالبالون"قد كان   ه           ـإن وبكل من نفخوه حىت 
  هـــحلم ب ومزقت من  الكـــــال وبكل من شته أنياب 

  رهــبقب وكأنه ميت يفوح  وبكل من تركوه يرتف جرحه           
  جعلته يعوي من جتمد جسمهـة             وبكل من وضعوه يف ثالج
  هــوالكهرباء تسري يف أطراف  ة           ـأو ألبسوه الطوق يف وحشي
  هــوا            وتظاهروا يف شعبنا روبـوبكل روح طاهر قد أزهق

                                                    رهـبذك وحتملت ما ال أبوح ــا            أهانوا ضعفه وبكل سيدة
  .2وبكل طفل باسم حلو الثنــا           مل يرمحو هذا الضىن لصراخـه

 وامتهان إنسانيته، يـؤمر   ذالل السجنيإأما دخيل خليفة فيضعنا أمام مشهد آخر أبشع من مشاهد 
 هرــال جيد يف جحيم اخلوف غري االستجابة ألوامأوامر عجيبة تليب أمراض السجان فوهو مسلوب اإلرادة 

                                                
  .136 -  135  -  شعر السجون واملنايف يف اجلزائر  - صاحل صحيىي الشيخ  -  1
  . 492 - 490 –عندما غابت الشمس  –م خفاجي عبد احللي -  2



 

فيه أوامر أخـرى ال يعلمهـا إال    نتخيليف هذا الزمن الذي حيكمه قانون الغاب، ويترك لنا فضاء من الفراغ 
  :الشاعر

قبـل  أوأنا / صويت تعاىل . / …………/ مسلوب اإلرادة /  بني جدران من الفوالذ /  وأنا هنا 
والليل /  لكنه زمن الكالب/  احلر يرفض أن يقبل أنف أحذية الكساىل/  أذيال الكالب/  يف جحيم اخلوف

  .1قانون غاب/  حيكمه هنا
كما يضعنا توفيق زياد أمام مشهد من مشاهد العذاب اليت يتحول فيها جسد السجان بكل ما فيه إىل 

بل ويتخيله أفعى  ،ه اليت تدوس على الصدور والرؤوس، بكفه اليت ختنق األنفاسآليات عذاب أخرى، بنعل
، خال من كـل  رى رأسه جمرد قالب متحجر قاسبناب أصفر معقوف تنفث مسومها يف طعامه وشرابه وي

  : صفات البشر
تسد علي / كم كانت ...وهذي الكف/ سي أعلى ر... على صدري / كم داست ...وهذي النعل

وهـذا  / أمل ينفث مسوم املوت يف صحين ويف كأسي / هذا األصفر املعوج كالفاس  ...وهذا الناب/ أنفاسي 
  .2هذا القالب املتحجر القاسي ...الرأس

وكما سرد مظفر النواب تفاصيل رحلة ضياعه يف الصحراء ووقوعه خطأ يف أيدي السافاك اإليـراين  
عذاب على أيديهم يكفي أن نعرف بشاعته من عبارتـه  ، حيدثنا عما تعرض له من  مازجا بني الواقع والرمز

  :اليت نفهم من ورائها غياب الشاعر عن الوعي، ونرى خلف بعض رموزها تدفق دمائه" وزاغ اجلرح"
وكان / خرجت قدمي كالرعب من احللم/ مددت بساقي/آملين اجلرح/...وزاغ اجلرح/ وجاء التعذيب
  .3إلامي عني محراء

وتغيم عينـاه مـن    يغيب عن الوعيبالسوط واألحذية الضخمة حىت  دينعشرة جاليتناوب عليه 
التعذيب ويتشقق حلمه حتت السياط، ولكنه يظل مع ذلك صامدا وفيا حلزبه ال يعترف، بل ينهض ويرد على 

، فيدق رأسه ثانية يف األرض ويأتونه بآلة مل يذكرها غريه مـن  "بصقت عليه"اجلالد مبا تستطيع قواه اخلائرة 
، وميزقون ثيابه ويهددونه بالعبور عليه كما مر بضع رفاق إن  كرسي حفرت هوة رعب فيهراء احلبسيات، شع

مل يعترف، مث يسكت الشاعر وال حيدثنا إالّ عن عرقه واألمل الذي اكتسح جسمه وتعداه إىل الكون من حوله، 
ئط والغابـات، إىل األـار إىل   فقد كانت مساحة اجلسم أصغر من أن تتحمله، أحس بالوجع ميتد إىل احلا

البشرية حىت اإلنسان األول، ولكنه مل يعترف، فالشعب أمانة يف عنق ثوري مثله، أمهلوه لليلة، فامتد صموده 
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، وكان الشرط أن يتعهـد أال   ، ونزعوا القيد جاءت معه قطع اللحم عن تعذيبه كفوا ا، ومل إىل اليوم التاسع
  :يشتم فيها عبق العروبة بنخيلها ومياهها وفالحيها وأهلها يتسلل ثانية إىل األهواز اليت

تشقق حلمي / غامت عيناي من التعذيب / ...عشرة جالدين / بالسوط وباألحذية الضخمة  تناوبين
ابتسم اجلالد كأن عناكب / ومزقت األثواب علي / وجيء بكرسي حفرت هوة رعب فيه / ...حتت السوط 

اعترف اآلن / ...فاعترف اآلن /  على هذا الكرسي خصينا بضع رفاق/ ال أمسكين من كتفي وق/ قد هربت 
/ وأحسست بأوجاع يف احلـائط  / ...وأحسست بأوجاع يف كل مكان من جسدي /  عرقت/ اعترف اآلن 

/ نزعوا القيـد  / يف اليوم التاسع كفوا عن تعذييب / ... ويف اإلنسان األول/ ويف األار / أوجاع يف الغابات 
  .1... اللحم مع القيد فجاء

هذا، يذكر مظفر النواب أجهزة أخرى جتعلنا نتخيل السجني يف إحدى  كرسي اإلخصاءوإىل جانب 
واملباضع واملخالب وآالت أخرى تلعب يف اجلسد الـيقظ    متمددا على طاولة التشريح غرف العمليات

، يقول  مقـدما لقصـيدته    اآلالت على غري عادة األطباء الذين خيدرون املريض حىت ال تفجعه رؤية تلك
  " : عروس السفائن"

يقظ حلمي على طاولة  ...  !مل يبق شيء مل يطبق على مضغة قليب، كم هي خميفة هذه القاذورات "
أية غرفـة عمليـات ال    .الغريبة الوجوهالتشريح مدهوش من كثرة املباضع واملخالب واألضواء القذرة و

  "...2إنسانية هذه
، ويشاركه فيها فايز أبو مشالة الـذي  3اـمسلخانا أخرى غرفة العمليات التعذيبية كما يسمى أحي

، وحيدثنا عن أحد الرفاق الذي جـاءت  أطلقها السجناء على غرف التعذيب أشار يف اهلامش أا تسمية
، وطقوس الصمود اليت قد يعود منها وقـد ال   لزيارته وكان يف املسلخ يؤدي واجب الوطن هناكطفلتاه 
عن أولئك الذين دخلـوا غـرف   " بأم عيين"يف كتاا " فيلسيا الجنر"، فقد أخربتنا احملامية اليهودية  يعود

هم كما أخربت هي بأم انتحروا، يقول الشاعر جميبا الطفلتني ووذالتحقيق أو املساخل، ومل يعودوا وأخرب 
  : وقد امتد إليهما اخلوف والعذاب

وأين أيب بكاء هيج /  ! ! أريد أيب/ أين أيب؟ :  سؤال حرك الشفتني/ وراء السلك أنت اآلن وشوشة 
/ هـل نرضـخ؟   / يقيم طقوس ثورتنا إىل األوطان / هناك أبوك يف املسلخ / إىل التحقيق / ...الذكرى 

  .4، واملسعى فداء يعود إليك أو قد ال يعود/ أبوك اآلن يف املسلخ …
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نية يف إخراج مشاهد جديدة غري مألوفة، ارتفـع خيـال   وكلما ارتفعت وترية العذاب، وتفنن الزبا
، إىل أن يبلغـوا  معادالت موضوعية توازي بشاعتهاالشعراء يف رصدها والتقاط أحداثها والبحث هلا عن 

إذ مل يعودوا يتصورون وهـم   ارتقاء اجللجلة، أو 1الصلباملشهد األخري ودرجة العذاب اخلامتة أال وهي 
ومهما قلب الشعراء فلن جيدوا أقوى تعبريا من . غياب، وجود عذاب آخر بعدهايتراوحون بني الصحو وال

من الشعراء الذين استعاروا ذلـك   .قوة على أيدي زبانية العذاباملسيح مصلوبا عن بشاعه ما ال  ةصور
، يقول وقد غمرت الفرحة كيانه بعدما " املسيح بعد الصلب"املشهد املؤثر بدر شاكر السياب يف قصيدته 

تأكد أن كل ذلك العذاب مل ميته، فها هو يسمع بعد مغادرة الطغاة حفيف احلياة ويسمع حىت عويل املدينة 
  : حتت وطأم، ولكنه يلمح أيضا خيط النور القادم

  

/ واخلطى وهي تنأى، إذن فـاجلراح  / يف نواح طويل تسف النخيل / بعدما أنزلوين، مسعت الرياح 
  .2... كان العويل:  ، وأنصت مل متتين/ وال األصيل والصليب الذي مسروين عليه ط

  

، عندما يلجأ الطغاة بعد يأسهم، وفشل كل احملاوالت يف تدجني السجني  وتصبح الصورة أشد إيالما
ويصدر هلم القضاة أحكاما جاهزة " التصفية اجلسدية"أو اقتالع اعتراف منه ولو كاذبا، إىل احلل األخري 

ذ ليال، حيث يقضي السجناء ليلهم يف ترقبها ملواساة احملكوم عليهم الذين قضوا أياما باإلعدام غالبا ما تنف
عصيبة يف زنزانة فردية، يتمزقهم القلق واالنتظار، حيدثنا مفدي زكريا يف سياق نثري عن طرق انتقال نبأ 

حملكمـة  يذهب كل صباح عشرات من السـجناء إىل ا ":  هذه األحكام إىل املساجني ورد فعلهم فيقول
ليعودوا يف املساء مثقلني باألحكام، وسكان بربروس ال يشعرون بعودة الركب إال عندما يسمعون صلصلة 
السالسل، فتنطلق احلناجر بالزغاريد واألناشيد، على شرف الذين يعودون من احملكمة مصدرين بوسـام  

نباء يف مجيع قاعـات بربـروس   الشهادة الكربى، شهادة املوت يف سبيل استقالل اجلزائر، مث تتجاوب األ
مخسة باإلعدام، عشرة باألشغال الشاقة، مثانية بعشرين سنة، والباقون بأحكام تافهة، وهـي يف  :  وزواياه

  .3" اصطالح املناضلني مادون العشرين سنة
مث ينقلنا إىل مشهد حي من مشاهد آلة الدمار االستعمارية وهي حتصد أرواح األبرياء ال لشيء سوى 

أمحد "لبوا حبقهم يف وطن مستقل كسائر الناس، وأي مشهد هو، إا قصة أول شهيد يدشن املقصلة أن طا
يف القاعة التاسعة يف اهلزيع الثاين من الليل أثنـاء  " بسجن بربروس"نظمها مفدي زكريا كما يقول " زبانا

، 19554جويليـة   18لة وذلك لي" املرحوم أمحد زبانا"دشن املقصلة يتنفيذ حكم اإلعدام على أول شهيد 
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وفيها يرتفع بالشهيد إىل مصاف القديسني، ومدارج األنبياء األطهار، ويف مقابل ذلك يهزأ بكـل آالت  
، ها هو زبانا يف خميلة الشاعر القابع يف إحدى زنازين العذاب يتقدم إىل املقصلة يف وقـار  هالعذاب وأساليب

رافع الرأس ألنه يتقدم حنو جنان اخللـد، وتتـراءى   "شاخما كاملسيح، يرتل األناشيد، باسم الثغر كاملالك، 
للشاعر سالسل احلديد يف قدمي الشهيد وهو ينصت إليها والرفاق املترقبون، خالخال متـأل بزغاريـدها   

يف ليلة هي أشبه بليلة القدر، ألا ستغمر الكون بأنوار "  -υ-جربيل "الفضاء، ويتسامى الشهيد كالروح 
، وعلى لسـانه يهـزأ    ، راجيا املزيد ويعرج ممتطيا مذبح البطولة إىل جنان اخللد " ازبان"الفداء، ويتقدم 

، فما املقاصل واملشانق والسالسل سوى قربان بسيط لبناء  الشاعر من تلك املقصلة اجلائرة والقيود الزائفة
مسى زبانا وصار يـتمىن أن  ، وليكن رأس زبانا أوىل لبناته، فكل من يف اجلزائر أ جمد اجلزائر وهرم حريتها

  : يفوز بالشهادة مثله
  داــالنشي يتهادى نشوان يتلو     دا      ـــوئي قام خيتال كاملسيح 

  داــقبل الصبـــاح اجلديـــباسم الثغر كاملالك أو كالطفل يست
  ودـــاخلل رافعا رأسه يناجي       ها        شاخما أنفه جالال وتيـــ
  داــالبعي  ألمن حلنها الفضاءــــــمت  رافال يف خالخل زغردت

  وداــالصع غيفشد احلبال يب دــه اــــم كلمـاملا كالكليـح
  داــدرسالما يشع يف الكون عيـــــة القـوتسامى كالروح يف ليل

  داـماء يرجو املزيـراجا ووايف الســــــوامتطى مذبح البطولة مع            
  فلست أخشى حديدا  اصلبوينو          خشى حبــاالاشنقوين فلست أ            
  وداــحق الدي وال تلتثم فلست ــافرا حمياك جـــــو امتثل س                    
  .1دـــــحرة مستقلة لن تبي           ـياأنا إن مت فاجلزائر حتــ                    

إىل النور وكشفوا بعضا من فنون آلتـها وهـي   هذه إحدى صور العذاب اليت أراد الشعراء إخراجها 
تنخرأجسادهم احلبيسة وتنحت بصماا على صفحات نفوسهم املكلومة حنتا ال متحي صوره وال تندثر آثاره، 
وإن كنا نظن أن هناك صفحات أخرى منها ظلت حبيسة الذاكرة جتاوزها الشعراء النشغاالت أخرى أعظم 

  .من معانام الذاتية

  :  لسجان واجلالدورة اـص -

تصوير صناع تلك املشاهد من حراس وجالدين، مثلما فعلوا مع احلكام من قبـل،  مل يغفل الشعراء  
اعة ألم يف نظرهم جمرد عبيد وخدام ينفذون أوامر األسياد حرفيا، ظعندهم أقل ف صورة السجانوإن جاءت 
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خلـدام  ام، ولذلك نظر بعضهم إىل بعض هؤالء اورمبا زادوا عليها وبالغوا من باب إرضائهم والطمع يف ترقي
  هم مساكني مثلهم حتكمهم قيود خفية، فهذا الصايف النجفي حيدثنا عـن ألفتـه   املطيعني نظرة إشفاق وعدو

هلم وحسن معاملتهم حىت صار السجن عنده مبثابة الوطن، وصار والة السجن مبثابة اإلخوان، وظلوا جياملونه 
ملة حىت صار يشعر كأنه سجان يأمتر بأمره كل من يف السجن، وجتتمع فيـه مجيـع   ويولونه من حسن املعا

  :السجني والسجان، اآلمر واملأمور، وهللا يف تصريفه شؤون: الشخصيات
  إخوانا  أرى به من والة السجن    اـومر عهد فصار السجن يل وطن

  إذا السجني بأمري كان من كان    وجـاء وقـت فأولونـي مقالده
  .1عيسى وموسى وفرعونا وهامانا    يــفتشهد ب  ني وسجانأنا سج

  

  :وينقل إحدى صور التآزر املثالية أين يصبح السجان أخا وخال، يشفق على السجني ويبكي آلالمه
  أرى السجان فيه أخا وخال    و يوم كنت مسرورا بسجين       
  .2فأبكاين فرحت أقول مهال  يــأتاين مشفقا فبكى ملا ب       

املبتلى هو " احلارس املسكني"ق مسيح القاسم على السجان، حارسه القابع خلف الباب، فيسميه ويشف
اآلخر بالسهر، ليس من البق واحلر واألمل ولكن ألنه موكل حبراسة هذا السجني األرق، يقضي ليلـه جيئـة   

  : وذهابا، مثله مل ينم، وكأنه حمكوم عليه هو اآلخر بالسهر والسجن بال أسباب

/ واحلارس املسـكني، مـازال وراء البـاب    / مل أمن .. يا أصدقائي/ دة احلر من البق من األمل من ش
  3.كأنه مثلي، حمكوم عليه بال أسباب/ مثلي مل ينم / يف رتابة ينقل القدم .. مازال

ويعدد خالله وحسن " أبو ياسني"كذلك يراه سليمان العيسى سجينا مثله ويذكره إكراما له بكنيته و
لته له فهو يوقظه يف حذر ومهس من نومه، وذلك ما مل يفعله سجان، حينو على السجناء يف رقة والد عائد معام

اءات تنبئ عـن نبلـه   ميمن السفر، منشرح الوجه صايف القسمات، صامت هادئ، حيدثه أحيانا بإشارات وإ
مجعهم سجن النظارة بني جمـرم  وطيبته اليت هلا مفعول السحر يف كل السجناء، حيتوي بأدبه ولطفه كل الذين 

من وطأة اجلوع وسكارى، وحيدثه أحيانا أخرى بزفرة حيملها عميق فلسفته يف احلياة  آمث وسارق كسرة خبز
من هذه التجربة الثقيلة اليت مير ا داخل السجن بني األسرى واآلسرين، ويكون أحيانا أخرى الوسيط بـني  

ري مثله قدر عليه السهر مثل كل السجناء فكأنه صار قطعـة منـه ال   الشاعر السجني والعامل اخلارجي، إنه أس
تنفصل، وما هو إال صورة من صور الشعب املطحون املهضوم احلقوق، مث يوغل الشاعر يف مناجاة ذاك اهد، 

حينا ثالثا، ويسميه يف قصـيدة  " كسري الظل"آخر و" أخ الوحشة"حينا و" أخا الظلمة"الكبري الظل، ويدعوه 
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  :ويرجوه أن يطفئ النور وينعم برقدة هانئة بعد سهر مضن طويل ،1"أبا السطوات" ى أخر
  

  رــشط عن أبنائه يف سف  دـرقة تعرفـــها فـي والـــ
  أو رقت منها ضلوع احلجر  ادقـرب إميــاءة نبـــل صـ

  هو مثلـي يف إســار مرهـــق       نتفة منه اتصـال السهـر
  2من قدمي وطري" بالرعايا"  هـغــص فيه ملكـــ رب ليل

  رــأا يف جهدك املعتص  ىـلو تدري العل.. يا كسري الظل...   
 !دا ا يف بصريقطعا سو  ينهال الدجــى.. يا أخا الوحشة...

  ر؟ـألراجيع اهلوى من خب  ا ـأم..يا أخا الظلـــمة والصمت
  !ضعت يف جلة حلم مسكر  إن أكــن عفوا.. أبا ياسني  يا .. 
  .3!بعد السهر.. رقدة خضراء  ولتنعم بـــها .. احـطفئ املصبأ

  

" رقيق القلب بالفطرة"ويراه الشاعر عبد العزيز أمحد هاليل وإن أظهر ذلك اجلانب املتعجرف القاسي 
إىل مساع قصته بكل دقائقها مشاركته ومقامسته آالمه بزيارة واحدة إىل بيته لريى مرارة احملنة،  هولذلك يدعو

،  ، وخلّف أمهم الباكيـة احلـزين   مرآهلف هذا السجني وراءه أطفاال ينتظرون عودته ويتشوقون إىل فقد خ
وهناك أيضا أب وأم أقصى منامها الفوز بنظرة إليه ويرجوه أن يأخذ العربة من هذه القصة وال يـأمن غـدر   

ل إىل صدره ض النسائم احلرة تتسلبعيدا عن بعالدهر، إن له هو اآلخر أبناء وأهال، فلريحم لوعته ويدع املفتاح 
يلمح يف عينيه بعض الرقة واللني فيؤكد له ما بدأ به وهو أنه إنسان وأن قلبه لـيس  به  وإذا. ويدع القيد قليال

  :  جلمودا قد من الصخر
تعال فأنت إنسان / لتمزج دمعنا إن سالت األحداث باحلسره /  هتعال تعال يا سجان وامسع قصيت املر

يا سجان خذ من قصيت عربه تعال تعال / فقلبك ليس من صخر، وإن خلناه كالصخره / ب بالفطره رقيق القل
و أحالم كنور الصـبح يف  / و آمال مجيالت تناغي النفس خمضره / حره  ةلقد كانت لنا كالناس يوما عيش/ 

/ ان وامسع قصيت املره تعال تعال يا سج/ ... طواها السجن كامللحود عانق يف الصبا قربه/ اإلشراق والنضره 
فما قلبك يا سـجان  / ...دع املفتاح ال يغلق باب النسمة احلره / تعال تعال يا إنسان وارحم لوعيت مره... 

  4.جلمودا وال صخره

ومثله حياول مسيح القاسم إيقاظ ضمائر سجانيه وسجاين وطنه الكبري الذين يلومونه ويطالبونه باألخوة 
                                                

  .250 /1  -  عمال الشعرية الكاملةاأل  -  سليمان العيسى  -  1
  ناف السجناء، فمنهم ذوو اجلنح البسيطة، ومنهم ارمون اضطرارا، ومنهم اجلناة اآلمثون، ومنهم صيشرح يف األبيات املوالية أ -  2

  .الدائمونساكنوه الذين ال يغادرون السجن إال ليعودوا إليه فكأم نشأوا فيه أوهم السكارى       
  .211 -  1/207  -  األعمال الشعرية الكاملة –سليمان العيسى  -  3
  .60 -  58  -  أنغام شاردة –عبد العزيز أمحد هاليل   -  4



 

، وهم الذين حفـرت قيـودهم يف   ة ذين رموه يف قلب سجن مظلم بال بعض كوألم هم وائدوها، فهم ال
،  معصميه األخاديد، وهم الذين أبعدوه عنوة عن بيته وكرمه وحقله، وهم العاكفون على تعذيبه مبا ال يطاق

ن حياول رسون من أبنائهم م، خي عونه حىت من األنني أو البكاء، ومينين يشتمونه ويعلمون أبناءهم شتمهوهم الذ
  : إنصاف الشاعر وقومه ويتهمونه باللغو والطيش، فكيف يطالب معذب مثله بالتغين بالسالم واحملبة واإلخاء

  

  ! ق زندي فجـــوهـوحفرت ف    هل فككت القيود اليت ! أخوك أنا
  ؟ بقلب الظالم بال بعض كـــوه  من ترى زج بــي          ! ؟ أخوك أنا
  وهـعن...عن البيت والكرم واحلقل           رى ذادنــيـ؟ من ت أخوك أنا

  ق وتغشاك زهــوهـا ال أطيـمب   حتملين من صنوف العـــذاب      
  تزدريه بقســــوة.. ي ـيربئن   وإن قام من بني أهلـــك واع       

  وه؟ــوللكره واحلرب سط...وسلم    فكيف أغين قصائد حــــب
  1!!وةـتكون األخ... ذا شئت أنتإ   أنت باللوم أحــرى       ! أيا الئمي

  

 عن تساحمه يف يعربم مسؤولية كل اهلزائم والنكبات، أما البيايت فريثي حلال الطواغيت ويغفر هلم، وحيمله
  :مل يزد عليهما شيئا ألم ال يستحقون حىت ذلك الغفرانعبارتني موجزتني 

  2! إين غفرت هلم          إين رثيت هلم      
  

السجني بسجانه الشفقة والرمحة واألخوة لتصل إىل مشاركة السجان رفاقه السـجناء   وتتجاوز عالقة
مهومهم الوطنية وحتمله ولو جزءا يسريا من عبء هذه الرسالة النضالية اخلالدة ولو بإيصال صوت السجني إىل 

، فقـد أخربنـا    ، وكثريا ما قام رسوال بني السجناء أنفسهم رفاقه خارج األسوار وريب رسائله وقصائده
، إذ يرسل مع أحد سدنة بربروس إىل السجناء اجلدد من  مفدي زكريا عن موقف من مواقف التآزر وااللتحام

  . 3رفاق النضال رسالة ترحيب ويتلقى على يديه أيضا رد التحية
كما لعبت أقالم الشعراء وتالعبت بالعتاة القساة منهم وصورم يف أبشع الصـور، فهـم لصـوص    

نابـه يف   زوهم اخلرتير يغر ،والذئاب، وثعالب املوت، وعزرائيل صياد األرواح، وهم يهوذا وفرعون،نالصلبا
ضحاياه واحلدأة والغراب وخمتلف احليات،و هم األنذال التافهون األغبياء، اخلونة، وهم الزبانية الطغاة القساة، 

، ورمبا هم كائنات أخرى ال  اتيساحلباملسميات اليت ضج ا شعر  كالب األبواب والشياطني وغري ذلك من
  .! ميكن نسبتها إىل بين البشر، ملا لوثت به أياديها من جرائم

فهذا الصايف النجفي حيدثنا عن فرحته باملستشفى الذي نقل إليه حىت شبهه باجلنة، ولكنها فرحة غـري  

                                                
  .83 -  81  -  الديوان  -  مسيح القاسم -  1
  .1/127  -  األعمال الشعرية  -  عبدالوهاب البيايت -  2
  .126  -  أدب السجون واملنايف يف اجلزائر  - صاحل حيىي الشيخ  -  3



 

  : يكدر صفوها ويضايقه يف الدخول واخلروج حارسا بالباب مكتملة ألن 
  جــكدار اخللد ذي مرأى ي    ن السجون إىل مصحنقلت م

  .1يضايق يف الدخول ويف اخلروج    اـلكن أوثقوا يف الباب كلبو
  

يـأكلون  ا بالقسوة والغباء وموت القلب والطمع حىت ليكـادو  خدام السجنينعت يف قطعة أخرى و
كاملدفون يف قـرب واحلشـرات   ، فإذا اجتمع عليه هؤالء والقرب العميق املسمى جتوزا سجنا خال نفسه  جيوبه

  : تنهش جسمه وتنفذ إليه من كل جانب
  وبـل أموات القلقالع فاوخدام قساة أغبــــياء        ضع

  ي ــأشاهد منهم األطماع حويل        تدور تكاد تأكل يل جيوب
  كأين ساكن قربا أغــذي        به احلشرات من شىت الضروب

  .2وبــعن علي من خلل الثقكأن عيوم حشرات ش        طل
  

الذين يشكلون حاجزا آخر منيعا يف وجهه إىل جانب جدران السـجن،   التافهنيأما البيايت فيسميهم 
  :  وميارسون مهنة أخرى هي املساومة وحماولة شراء الضمائر احلية والقلوب اليقظة

  

يقفون / والتافهون/ ، فاجلدار ناوإذا استطع.../ ال نستطيع/.... مثلي ومثلك حيفرون قبورهم عرب اجلدار
ـ  / نسـر صـغري  / والتافهون يساومون على رفـات .../... ال نستطيع/ باملرصاد، كالسد املنيع  همسـاه بائع

  .3"...ضمري"
إذا كان ال بد أن حيسد علـى  فويف قالب ساخر يرى اجلواهري نفسه بأولئك احلراس من احملظوظني، 

  :  ل ما يصدر عنه يف كل دقيقة وثانية، يقولشيء فعلى املوكلني عند بابه بتتبع ك
  

  ان ـــمنه حارس اب ـبالحيوط  إن كنت حتسد من     
  ناـمعمع ك  منهم يف ـــأنــك  فلديك حراس     
  .4رف يف الدقائق والثواينـــــا تصـوموكلون مب     

رئـيس  "يريد قائدهم  ، وال يقصد بذلك البسطاء منهم وإمنا"اـأقزام"ويسميهم مشس الدين الشناوي 
وأخذ أسـريا إىل   1956، فيتساءل كيف لقزم مثله ركع أمام اليهود يف حرب "الدجوي" "احملكمة العسكرية

  :  إسرائيل أن يقيد عمالقة الوجود، يقول
قـزم  /  سخرت من اجلالد وهو يسوق آيات الوعيد/  ووجدت يف قفص احلديد مجاعة مثل األسود

                                                
  .60 -  اد السجنصح: النجفيالصايف أمحد   -  1
  .65  - املصدر نفسه  -  2
  .150 -  1/149  -  األعمال الشعرية الكاملة  -  عبد الوهاب البيايت -  3
  .2/117 -  الديوان  -  حممد مهدي اجلواهري -  4



 

  .1هيهات هل نسي القيود وأسره عند اليهود/  الوجود حياول أن يسيء إىل عمالقة
كما يسميهم توفيق زياد أيضا باألقزام الذين جيتمع السجناء يف أحشاء الظلمة ويتسـامرون حبكايـا   

  : صلفهم وطيشهم؛ ويشاكسوم بالصخب املتحدى أوامر الصمت
عـن  / وحندث عن صلف األقزام/ األغرب" الدامون"يف ... يف الزنزانة/ ملا كنا يف أحشاء الظلمة نسمر

   2.شعب مل حين اهلامة للظالم

عليه حيصى أنفاسه وجالدا يقف يف رقيبا وقد صار  3ويسمى بلند احليدري أحد رفاق الطفولة والصبا
ويذكره بروابط املاضي وأحالم الطفولـة، ولكنـه   " يهوذا"الصف اآلخر مع العيون القائمة واألصابع اآلمثة 

بالغ يف إذالله مع األصابع اآلمثة وال خيجل حىت من القيود تنهش يديه، فيبيعه اليوم مقيـدا  يتمادى يف غيه وي
  : "يهوذا"الفرحة يف األخري وهو السجني املقيد ألنه وبكل بساطة مل يكن  تغمرهمثلما باعه باألمس حرا، و

أننا مل نـنب يف  فك/  أنت...كانت تصر يداك؟/  وبال خجل/  أجل-/ ! ؟...أأنا / أنت...وأشرت 
 / يا من وقفت مع األصابع آمثات/  أنت...تشري/  يا من وقفت مع العيون القامتات/... أحالمنا باألمس بيتا

/  غـدي /  يسلينري من أم/  هال ذكرت وقد رأيت القيد ينهش من يدي/ ... وأنت/  أجل... أنت...تصر
/  وأنت/  أنت أجل...وتصر/أنت...تشري/ اتمع األصابع آمث/ وقد وقفت مع العيون القائمات/  هال خجلت

  .4/ ما كنت أنت / -وافرحتاه- / لكنين.../  / حيا وميتا...لتبيعين
وخلف وميات الزمن وظالله الشفافة حينا واملعماة حينا آخر يلبس معني بسيسو سجان وطنه وجالد 

ولص احلقول والثعبان واحلـدأة،   واحلصاد األفاق لص الصلبانشعبه ومن يف فلكهما تسميات عديدة، فهو 
  : وحيذر شعبه من غدر كل هذه الكائنات اليت ال أمان معها

ال يبين الطائر /  : أحبايب ../محاه، بسياج جراد/  من لص احلقل / من حصاد أفاق/  ر حذاروحذا...
  .5، أحبايب حتت جناح احلدأة/  الطائر ال يدفأ .../عشا يف جحر الثعبان

أي ملكي تستهويه رائحة الـدماء  "ذئب شاهنشاهي"شرسا  اـذئبعند مظفر النواب  ويصبح اجلالد 
  :  يعذب ضحيته حىت إذا تفجرت منها أار الدماء راح يشمها، رمبا ليجهز عليها

                                                
  .650  - مصر الشعر يف سجون   -  حممد حممود الغرباوي -  1
  .115  -  الديوان  -  توفيق زياد -  2
ليظل ذاك البيت يف ... أنت... بيت عرفتك فيه" القصيدةكما توحي بذلك بعض مقاطع أو أقرب أصدقائه ،  هرمبا هو أخو -  3

  .خ وأخيه وجتعل من أحدمها رقيبا على اآلخر،  فقد استطاعت بعض األنظمة أن تفرق بني األ..."أحالمنا
  .394 -  390 -  الديوان -  بلند احليدري -  4
  .167 -  األعمال الشعرية الكاملة  -  معني بسيسو -  5



 

/ وشم الذئب الشاهنشاهي دمـي /...  وكان إلامي عني محراء/  خرجت قدمي كالرعب من احللم
  .1...الذئب على قدمي سال لعاب/ شم دمي/شم الذئب دمي

حاد األنياب، إذا غرزها يف يده امتد لظاها إىل أعماق جسده وخلفـت   رـفخرتيأما جالد السياب 
  :  وراءها أارا من الدماء

  أو مل يغد شـقائق /  : ، ينساب ودمي يتدفق/ ،  ويغوص لظاه إىل كبدي/  ناب اخلرتير يشق يدي
  .2لكن ملحا/  قمحا 

 الذي يرمي بسهامه الطائشة يف كل اجتاه ويبعث" الصياد"و "ثعلب املوت"رى ويسميه يف قصيدة أخ
ثعلـب  "يف قلوب الناس فترتعد وختتض ارتياعا من ذلك الظل املخيف وهو يدنو منها ويدنو، هـو  الرعب 
، وحيمل وهـو   ، مث يرتفع به درجات أخرى، إن كائنا يشحذ كل آالت العذاب تلك"فارس املوت" "املوت
، ال ميكن أن يكون بشرا وال ميكن أن جيد له الشاعر  ذلك الرعب ن ضحاياه مهيئا أنيابه اجلائعة كلَّيتقدم م

، ولذلك جلأ إىل املوروث الديين فلم جيد أقوى  معادله املوضوعي حىت يف عائلة الوحوش احلقيقية واألسطورية
فها هو يراه ملطـخ األنـف بـدماء     ، بل جتاوزه، من صورة قابض األرواح عزرائيل الذي ال ينجو منه أحد

رد يستبيح دماء اجلميع وال جناة منه وال مهرب ي وضعيف، وال كبري وصغري، إنه ماضحاياه، ال يفرق بني قو
، فاالغتيال السريع الذي خينقهـا غـري    فأسوار بغداد كلها موصدة وال صوت يسمع فيها إال رجفة الضحايا

  :مكتملة

قابعا يف ارتعادة اخلوف، خيتض ارتياعـا،  /... ان صيدا لرمية الصياد؟كم ميض الفؤاد أن يصبح اإلنس
منه آه، / النصل، آه/ ثعلب املوت، فارس املوت، عزرائيل يدنو ويشحذ/ يرمتي مث يرمتي يف اتئاد/ ألن ظال خميفا

صـابغا  / حاواعذاباه، إذ ترى أعني األطفال هذا املهدد املسـتبي / يصك أستانه اجلوعي ويرنو مهددا، يا إهلي
هكذا / ، ال منجى لديه وال خالص ينال سور بغداد موصد الباب/  فّيه يف عينيه نار وبني فكيه ناربالدماء ك

  .3، حينما يقبل الصياد عزريل رجفة فاغتيال حنن
   كبري اجلالدين خملوقا عجيبا يكاد خيرج من دائرة البشر لغلظة منظره وبشاعته ويصنع مظفر النواب من

وخيرج من شفتيه خماط من الكلمات وهو " شعر خنازير"ان كبييت منل أبيض ويف منخاريه شعر بارز هو فله عين
  : يسأل فريسته وحيقق معها

وشعر خنـازير ينبـت مـن    / كبييت منل أبيض مطفأتني/ وكان كبري اجلالدين له عينان : / من أنت

                                                
  .492  -  األعمال الشعرية الكاملة  -  مظفر النواب -  1
  .410 /1  -  الديوان -  بدر شاكر السياب -  2
  .448 -  447  -  نفسهاملصدر -  3



 

  .1/ يسألين من أنتو/ كان يقطرها يف أذين/  ويف شفتيه خماط من كلمات/  منخاريه

األذنـاب  ، ويسميهم مرة ثالثـة  ضباع املوتوآخر  الذئابكما يسميهم حممد مجيل شلش حينا 
  :إلرهابون عذام اليت ظل يصارعها ليحمي أفكاره ومعتقداته ويصمد يف وجهها بانى ف، ويسموالكالب

كنت بـال  .../ قيديتنيك يا عكنت أذود النوم، عن عي/ كنت مع الذئاب،.../ وكنت يف ليل عذايب
  .2يا أذناب../ يا ضباع املوت: أغين../ أصرخ من أعماق أعماقي/ ، أصارع اإلرهاب/ ، أصحاب

شك يف إمكانية انتساب يفالقرضاوي ف، وأما 3"النذل العاهر،، بالذئب "ويسمى توفيق زياد جالده 
سمية القرآنية خلزنة النار والقائمني عليهـا،  أولئك الزبانية املعدين للتعذيب إىل فصيلة اآلدميني فيستعري هلم الت

ويشاركه فيها كثري من أصحاب احلبسيات، ويصفهم كما وصفهم من قبل النجفـي   "ةـالزباني"فيسميهم 
، فهم أيضا جمرد سياط  فرق بينهم وبني السياط اليت حيملوا ، فكأن عقوهلم ركبت بأكفّهم، البالبالدة والغباء

، عتاة ال يقدرون أهل العلم والدين بل لنقـل إن أعـدى    دام يوجهوم أنى شاءوايف يد أسيادهم وجمرد خ
ة ال تأخذهم شفقة أو على خمازيهم وكشفوا عيوم، قسا أعدائهم هم هؤالء العلماء ألم وحدهم الذين وقفوا

بذكر صورة  رمحة بشيخ واهن أو مريض عاجز، بل إم يبالغون يف إذالل هؤالء وإهانتهم، ويكتفي يف ذلك
عجيبة حيث يطلب هؤالء الغالظ اجلفاة من شيخ طاعن يف السن وبكل وقاحة نتف شعر حليته فإن أعجزتـه  

  : اآلالم القى على أيديهم من ويالت األذى

  ونــألذى         وختصصوا يف فنه امللعــل فيه زبانية أعدوا 
  نـيحن هم للشر ذات وأكفّم         عقوهلم بأكفه... متبلدون 

  ! ونــفأم أداة يف يدي  كلم         سياطه ال فرق بينهم وبني 
  ونـوأفالط ه         يف عقل سقراط أنـ ال يقدرون مفكرا ولو 
  ه         يف زهد عيسى أو تقى هارونـال يعبأون بصاحل ولو أنـ

  ونـكالعرج ال يرمحون الشيخ وهو حمطم         والظهر منه تراه 
  ونــزادو أذاه بقسوة وجنملريض وطاملا       ال يشفقون على ا

  نــوالتعلي ية       أغرم بالسب وكبريقوم زينته حلـــ...
  نــبسنينه الستي ة        مل يعبأوا انتفها بكل وقاحـ: قالوا له

  .4ونـله        مما يالقي من أذى وفتفإذا تقاعس أو أىب ياويــ
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 دركـات الشـياطني  إىل  ويرتل مولكنه يرته اآلدمية عنهم  ويتساءل إن كان هؤالء ينتمون آلدم،
، فليس هلم من اآلدمية غري تلك األمساء اليت حيملوا وهم بعيدون  وجيزم أم متحدرون من الشيطان الرجيم

، والدين هلم غري سب الدين، 1، وجودة ومصطفى ومحادة وعطية وأمني ، من أمثال حممود وياسني عن معناها
قـال  " محـزة البسـيوين  "أن سيدهم الذي ألغى كل قوانني السجن وصار عندهم هو القانون نفسه ويكفي 

ـ 2"!توا يل ربكم وأنا أحطه يف زنزانةها"مجاعة اإلخوان املسلمني يوما  للمساجني من مشـس  " ه، ويقول رفيق
ال " : لس على األرضلزينب الغزايل والدم يرتف من قدمها واألمل يتصاعد وهي تسأهلم أن يدعوها جت " بدران
اليت ال ختتلـف عـن مالمـح     م، وخيتم القرضاوي املشهد بصفا3"أدعيه لينقذك من يدي... أين ربك.. ال

  :ارمني والقتلة من ذوي السوابق يف سفك الدماء
 ! ون؟ـأترى أولئك ينتمــــون آلدم؟        أم هم مالعني بنو ملع

  ! من مثل حممود، ومن ياسني؟     تا اهللا أين اآلدمية منهمـــو؟      
  ! ال دين فيهم غري سب الدينامسهم              هم مسلمني من ال حتسبو
  "يـمحزة البسيون"قانوننا هو نونا هناك فإنـــما            من ظن قا

  ! ونــمسوه زورا قائدا لسجورم وسوط عذابــهم           جالّد ث
  نـمستكرب القسمات والعرني        حاقــد   ر ـبوس قمطريوجه ع

  .4ونـمتعطش للسوء يف الدم والــغ            يف الشر منقوع، به معج

ويسـميهم مسـيح    .-υ- الذين سخروا خلدمة النيب سليمان بعفاريت اجلنويشبههم مفدي زكريا 
سوداء لو ال بصـيص  ويشبه السجان وهو يدخل عليهم مسرعا الهثا غرفتهم ال" اجلبان خطغمة املس"القاسم 

، مث يسميه بألصق أعماله بـه   ، يذوب صوته يف جلجلة أناشيدهم بالذئب الطريد نور وهم يدووا بالنشيد
، إذ ال شيء يقلق راحة السجني مثلما تقلقه تلك املفاتيح اليت تعزله عن العامل اآلخر "حامل املفتاح"وأخطرها 

  : وحتجب عنه حىت بصيص النور وأنفاس اهلواء
/  كالـذئب الطريـد  /  يأيت إلينا يلهث السجان/... موتور الوعيد –يضج /  يا طغمة املسخ اجلبان

  .5فيغرق صوته موج النشيد/  "؟...ما هذا: " ويصيح
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  :حتدي الشاعر للسجن والسجان وطقوس السجن  -
يا فإن صوت قوه من آالم السجن ماديا ومعنوذاعلى الرغم مما وقف عليه شعراء السجون من عذاب و 

من السجن وحدثونا عن بعض  صوت الشكوىوإن رفع بعض الشعراء ،  الشكوى كان صوتا خافتا ضعيفا
، من أولئك  أمام أطواد الصمود وطوفان الصرب وأسطورية التحدي نغمة خافتة ، فإا تظل آالمهم أو عجزهم

الشامي الذي بدا حزينا حممد لشاعر أمحد الذين مل يستطيعوا مواصلة مسرية النضال وحتمل تبعاته ولو بالصرب ا
والتنكر للثورة وصناعها  -كما مر بنا–باكيا مستكينا، وانتهى به األمر إىل اخلنوع الذليل للسلطان واستعطافه 

  :، من حلظات ضعفه نقتطف قوله يف هذه البكائية الرومانسية احلزينة بل والتهجم عليهم يف قصائد كثرية
ويشـيع  /  يلفظ لوعة األمل الدفني/ يف غمرة الظلمات/ من قلبه املضىن احلزين /نفس يردده السجني، 

  1. بني أوحال السنني / ويراه كالشبح احملطم/  بذائب الدمع السخني/  املاضي الكئيب

كما يشكو الصايف النجفي من طول مكثه والذي مل يتجاوز األربعني يوما حىت شبه نفسه بأس بنـاء  
أمام جلّ شعراء احلبسيات الـذين طـال حبسـهم     قصرية، وهي مدة 2االستغناء عنه نكالسجن الذي ال مي

حصـاد  "إليه، ويكاد يتحول ديوانـه   اينعمون باحلرية حىت يعودو اوتكررت حاالته عند بعضهم فال يكادو
 ء املعري، حىت تشبه برهني احملبسني أيب العال إىل أنني متواصل وشكاوى قدمها يف قالب فكاهي غالبا" السجن

  : ، ويتعجب كيف لسجني هذين احلبسني أن يضاف له السجن ، حبس الضىن وحبس الفقر
  .3جلّ ذلك من نصيب: رهني احملبسني ضىن وفقر           وأحبس

  الذي راح يتحسس طريقه مـع القيـد والعمـى    " كحال الربدوين"فيصبح بذلك رهني ثالثة حمابس 
، ويسمي جتربته تلك برحلة التيه  ، والدرب املسدود املثخن باجلراح ألشواكال يلوح له يف األفق غري الظالم وا

  :  ويشكو آالمها حينا، يقول
  يـــفتعاييت جبرحي ووثاقلسجن وأدمى القيد ساقي        هدين ا

  يـوأضعت اخلطو يف شوك الدجى         والعمى والقيد واجلرح رفاق
  وانطالقي الدامي ومكثي جرحيي        ـملن .....ومللت اجلرح حىت
  .4يـوى        ذكريات الدمع يف وهم املآقســـوتالشيت فلم يبق 
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  .1ولكنه سرعان ما يفيق ويعلن أنه على استعداد لتحمل كل شيء يف سبيل فجر الشعب وخالصه
، حيث يواجه السجناء "بوسوي"ويشكو أمحد سحنون يف إحدى قصائده من وطأة الشتاء يف سجن 

ش ثلوجه اليت أعجزت حىت التتر واإلسكندر، ال جيد من خالص إال التوجـه إىل اهللا بالـدعاء يف   برده وجيو
  .2مواطن عديدة لريمحه ومين عليه وعلى وطنه بنسائم احلرية

ح و، ولكن ألما منعاه من االنطالق يف س أما معني بسيسو وشكواه فليس من احلبس والقيد لذاما
 ، فكلما طار إليه خرب عن مآسي شعبه املضطهد ولذلك تتكرر لعناته للجدار والقيد،  النضال ومشاركة الرفاق

 وكلما دوى صوت مقاتـل عنيـد   ،3، وكلما صفّر قطار الليل احململ باملشردين يف أصقاع العامل لعن عجزه
شـجاعة  بـني أحضـانه ال   ترفرفورنت يف جدرانه أصوات املدينة العنيدة النضال لعن اجلدار الظامل الذي 

  : املكسورة اجلناح فيمنعها من التحليق بعيدا
يـرنّ يف  /  يرنّ يف األنقاض والـدخان /  صوت املدينة العنيدة النضال/  صوت املقاتل العنيد ما يزال

  4...هنا دم بال جراح/  هنا يد بال سالح/  الشجاعة املكسورة اجلناح فهنا ترفر/  جدارنا هنا فنلعن اجلدار
مل واحلسرة على مدينته السجينة الباحثة عمن يكسر سالسلها ويفك أسرها ويعلن ويرسل زفرات األ

، وذلك  عز حاجتها إىل النضال غري قصائده املقاتلةيف عن أمل الشاعر األسري وعذابه إذ ال يستطيع أن يقدم هلا 
  :أقصى ما ميكن أن يقدمه راسف يف السالسل

يف /  تشدو إىل األبطـال، واعـذاب شـاعر   / ناء والبالبل للغ/  واحسرة القيتارة اخلرساء  ! مدينيت
  .5غري احلروف من شريانه جرت قصائد/ ومل تكن تناضل / وأنت يف السالسل / السالسل 

وتظل صورة الطائر الكسري اجلناح ماثلة أمامه يستحضرها كلما ضاق بقيوده املانعة وتذكر انطالقته 
تهى طائرا كسري اجلناح ال ميلك سالحا سوى سهام احلروف يغمدها األوىل عندما بدأ شاعرا حماربا ولكنه ان

  : يف أعني األعداء
وميضغ / ... اعر الذي رمى على املقابر السالحالش/  وعاد يسحب اجلناح/ ي مضى حماربا الشاعر الذ

  .6ويغمد احلروف يف األحداق/ األوراق

ن وال ذنب له، بينما يـنعم ذوو  كما يشكو فيلسوف الصعاليك عبد احلميد الديب من وطأة السج
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  : الزالت باحلرية، ويعجز حىت عن الدعاء لنفسه بالفرج ويقع أسري مهومه ويأسه وقنوطه
  جــيل و أخو زالته مل   رــطاه ءوجل السجن بري

  جـو طوال العمر مل أبته  رح ــأنا من قالوا خليع م
  فرج مل جند يف كرا من   رب ال نشكو، فكم من حمن

  .1من يرح يف هجرة اهلم يج  كشفها فاعتكرت  قد رجونا

يبدو من خالل تتبعنا للحبسيات أن لغة الشكوى من ظروف السجن وسطوات السجان وحاالت و
، فقد واجه جل الشعراء هذه الطغمة من  اليأس والقنوط قليلة إذا ما قورنت حباالت األمل والتفاؤل والتصدي

متادى السجان يف بطشه وطغيانه متادى السـجني يف صـموده    ، فكلما بالصمود والتحديخدام السالطني 
ومتسكه وإصراره على مواقفه، وذلك أمر ليس بالغريب فالتاريخ اإلنساين قدميا وحديثا يضج بنماذج  وحتديه

 قـدمت ،  من القمع الوحشي وأخرى من الصمود البطويل يف وجه هذا القمع والتعذيب والتحقيق الفاشـي 
  .2ةحياا لقضية احلري

،  فقد رسم شعراء احلبسيات فصوال مشرقة يف النضال الصامت بني السجني وجالده يف غيابات اجلب
وميلك القانون الذي يستصدر من أحكامه ما شاء ملمارسة املزيد مـن القمـع    جالد ميلك كل آالت العذاب

الصرب ويقـف يف وجـه   وسجني ال ميلك إال جسده وبيانه يتحمل األذى ويصرب، ويتصرب، ويدعو رفاقه إىل 
  .أو عقاب األمل والصمت كأدىن رد فعل جالده شاخما متحديا ولو بابتالع

يف الرد على سجانيهم الشاعر حممود درويش ليقول له أشياء  لغة الصمتمن الشعراء الذين اختاروا 
  : كثرية عن الوطن، وهل هناك أوجع من الصمت جوابا لكل ذي صلف وطيش

  .3قال صميت هذه لغيت/  ال صميت برتقاالق/  حاور السجان صميت

فإذا نصب جالدوه الصليب على اجلدار وخريوه بني السجود هلم وإظهار االستكانة واخلضوع بـني  
أيديهم، وبني اعتالء خشب الصليب، اختار األخري، فليس هو أول شهيد أو أول حامل إكليل شوك، فعسـى  

ار، وعساه أن غليل الشوك املضرج بالدماء يكون هلا إكليل صليبه يكون صهوة ترتفع عليها فلسطني وعسى إك
  :يكون آخر من يتشهى املوت ويتحرر بعده الوطن

ولثمت كفي، يف /  دتنيأمام عرشي سج/  أعطيك دربك لو سجدت/  :قال نباح وحش/  ! يا أنت
/ ، يب صـهوة فعسى صـلي /  ما كنت أول حامل إكليل شوك/...  أو تعتلي خشب الصليب/   حياء، مرتني
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أنـا تشـهيت   /  : وعساي آخر من يقـول /  ! إكليل غار /  بالدم والندى/  والشوك فوق جبيين املنقوش
  1! الردى

ويلقـن شـعبه    2"صـامد ..حتت الصخر.. سأظل فوق الصخر"ويعلن عن صموده يف كل األحوال 
لكي حيبه أكثر كما علمته املستضعف درسا تعلمه من فلسفة السالسل، فيدعوه إىل بعض الشموخ والكربياء، 

  : السالسل درسا آخر وهو قتال اآلخر من أجل هذا الشعب الذي حيبه أكثر
فـإن  /  ككل البالبـلْ /  ولكنين ال أغين/  يداك مخائل  / أكثر..و إين أحبك / ... ! تكبر.. تكبر
  .3ألين أحبك أكثر.../ أقاتل...أقاتل/  تعلمين أن أقاتلْ/  السالسلْ

الئق بـه، ولـيس   ا، فلكل فعل رد فعل ل اليت هي أرشدته إىل أوجه رد الفعل اليت يظهر فالسالس 
اجلالد كاإلخوان فقد أهداه حديد السالسل القدرة على اجلمع بني األضداد، اجلمع بني الصالبة والقوة ورقة 

ا، وإذا حاصروه باألسـوار  األمل والتفاؤل بالغد، فإذا أطفأوا عليه النور اعتمد على أنوار قلبه وأشعل مشوسه
  : العالية، إنتفض وزغردت السالسل، فإما أن حيطمها أو حيترق على صلباا وينتهي قديسا مقاتال

  لـــعنف النسور ورقة املتفائ    يـسالسل و طين يعلمين حديد 
  مشس مشاعل..فتوهجت يف القلب    ةـــسدوا علي النور يف زنزان
  يــيسمعوا إال صرير سالسل لن    يت ــلن يبصروا إال توهج جبه

  .4لــبزي مقات.. أصبحت قديسا    فإذا احترقت على صليب عباديت
فكانت النموذج املثايل ألدب املقاومة الـذي ال   م1967وقد سجل الشاعر هذه القصيدة عقب هزمية 

وحيد يف الوطن يعرف العتاب والعويل، وال التنصل والتخلي وال االيار أمام أصغر هبة ريح، وكان الشاعر ال
قويا للنهوض والثورة ال للبكاء   5"يتلقى كارثة اخلامس من حزيران بثبات وصمود وجيعلها حافزا" العريب الذي
  .والعويل

مثلما أخربنا من قبل كثري من الشعراء أن نطفة احلرية ال تنمو إال يف أحشاء السجون، فهاهو الشاعر و
ويرى الصلبان إن ابتلعت بعض الضحايا تتحول إىل حراب يف  يسمع صوت احلرية قادما من صليل السالسل،

  : وجه األعداء

                                                
  .104 -  103  - املصدر السابق    -  1
  114 - نفسه املصدر  -  2
  .244 -  243  - املصدر نفسه  -  3
  .240 -  239 -  املصدرنفسه  -  4
   -  311/ 4 - غسان كنفاين   -  5



 

  .1! وصلييب يقاتل/  صوت حرييت قادم من صليل السالسل
كذلك يتحداهم الصايف النجفي أن يقيدوا فكره إن استطاعوا، ألن األسالك والقيـود واجلـدران   و

األجساد أما الفكر فسـائح يف الفضـاء جـذالن     واألغالل والقضبان وكل مرادفاا ال ميكنها أن تطال غري
 ألنمستقل، يصنع للسجني خبياله انح عوامل أمسى وأرفع، ومن امتلك فكرا كهذا فلن تضيق به السـجون  

  :، فكم من سجني طليق وحر سجني الدنيا تضيق مبن ضاق عقله

  ى ـسائح يف الوجود والنفس جذل    ري ـغري أين وإن سجنت ففك
  ألف كون يسمو على الكون فضال    ايلـن فلي من خيإن يفتين كو

  .2الــوالفضا ضيق مبن ضاق عق    ال تضيق السجون بالفكر رحبا

وال هم بقادرين على حبس اخليال احملوم وال حـبس   ، فال هم يستطيعون حبس األرواح وال القلوب
  : ل حممد بن إبراهيمالضمري الذي صار إرضاؤه من أبعد غايات الشاعر السجني ويف هذا املعىن يقو

  فما حبسوا روحي وال حبسوا قليب    لئن حبسوا جسمي جبدران سجنهم
  بـــم من سر احلياة عن اللحيو    ا ــو ال حبسوا مين خياال مرفرف
  .3يـفأرضيته جهدي وإرضاؤه حسب    هــو ال حبسوا مين ضمريا عرفت

اءوا له من حبس أما فكره فحر طليق و يذهب عبد املغين سعيد املذهب نفسه، فليحبسوا اجلسم ما ش
لن تدركه أغالهلم، بل إنه يقظ فطن حيصي جرائمهم ومكائدهم وينال منهم دون أن يستطيعوا النيـل منـه،   

  :وينتصر عليهم الشاعر باهللا الذي ينصر جنوده من كل مكروه
  ! وهـــفإن فكري طليق لن يغلّ    ةـأربع ليحبسوا اجلسم يف جدران 

  !هوـــينال منهم، ولكن لن ينال  ارتكبوا وكادوا ما حيصي ويذكر ما 
  .4هل يصيب جنود اهللا مكروه: قل    اـــينصرن مهما أرادوا بنا فاهللا 

راطها وشـاهد عبـور   صو يقسم عبد احلليم خفاجي بكل مشهد من مشاهد العذاب اليت مر على 
  : القرآن حىت يغيب يف الثرى، باق على الذكر باق على اجلهر ب آخرين، ويقسم أنه باقٍ على العهد

  هـمسائ و العرش والكرسي فوق   هـوآي قسما وريب والكتاب 
  هــورأيت فيه املوت من سجان  هـ جدرانمينبكل سجن ضو
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  هـو بكل صيف عشت يف مجرات  اـاحلش  بكل يوم قارس قدو
  هـــتشكو لبارئها فظائع خلق  جىدال وبكل أنات األحبة يف 
  هـا بـقسما به، قسما به، قسم  هـيوآ قسما وريب، والكتاب 

  مهما جرى، حىت أغيب يف الثرى  قسما سأصدع بالكتاب جماهرا
  .1و اخلري جيري يف الصحاري أرا  هـــليعود للقلب املعىن حب

يب الكيالين حرا طليقا وإن شوهت حياته األسوار، مغردا للنور، متجاوزا آالمه، صامدا يف وميضي جن
  :خيه املشرق غري عابئ بالظاملني وجورهموجه النكبات صانعا تار

  ينـــميادي أنا الصامد يف النكباء تعرفين 
  ومن شوق األسى املشؤوم قد نبتت رياحيين

  نــأنا األمل الذي خيفق يف أرض املساكي
  يـلقد ساروا على أثري، وقد طربوا لتلحين

  وارــأس أنا حر وإن شابت جالل العيش 
  دار ـــــإهفذل الراحة اخلرساء إفناء و

  رارــسأمضي رغم ما ألقاه، واإلقدام  إص
  . 2ارواــسأمضي أصنع التاريخ ال أعنو ملن ج

ينقل نظريته اليت تعلمها يف سجون ل، و ويقف عبد اهللا الشماحي هو اآلخر يف خط اإلصرار والصمود
  :األفكار ، ونتاج جتربة حبسه اليت مفادها أن السجون لن يهدم أسوارها إال اليمن املختلفة

  .3فالسجن تعدم سوره األفكار     من هاهنا من سجن نافع نبتدي
يتحدى مفدي زكرياء السجن وحراسه وخزنة ناره، ويسخر من قيوده الواهية اليت لن حتبس روحه و          

نـده  املنسابة أنى شاءت يف ملكوت اهللا، اهلازئة بالسجان العاجز عن إدراكها، وأمام هذه الفسحة يتساوى ع
  عن إنطاقه أو اقـتالع سـره   إغالق باب السجن أو فتحه، وتتساوى عنده كل أصناف العذاب يف عجزها 

  :م ـالعظي
  يا سجن بابك أم شدت به احللق    ق ـــمنغلسيان عندي مفتوح و

  قـأم خازن النار يكويين فأصطف  ي ــــأم السياط ا اجلالد يلهبن
                                                

  .492  -  عندما غابت الشمس - عبد احلليم خفاجي   -  1
  .798  -  مصرالشعر يف سجون  - حممد حممود الغرباوي   -  2
  .171 - ر يف اليمن صاألبعاد املوضوعية والفنية للشعر العريب املعا-  عبد العزيز املقاحل -  3



 

  ورب ضعاف دون ذا نطقوانطقا   سري عظيم، فال التعذيب يسمح يل
  من حيذق البحر ال حيدق به الغرق    يا سجن ما أنت؟ ال أخشاك تعرفين

  قـعلى صياصيك، ال هم وال قل    ىــام ملء عيوين، غبطة ورضأن
  قــهيهات  يدركها  أيان  ترتل   رةــساخ والروح زأ بالسجان 

  .1الغسقال الفجر إن الح يفشيها وال    ةــساحب تنساب يف ملكوت اهللا 
وهو الدرس الذي حيفظه مسيح القاسم ويرد به على سجانيه، فمهما متادوا يف فنون تعذيبه يظل شاخما 

  : مرفوع اجلبني، حىت إذا تسللوا إىل زنزانته ليال وأعدموه فإنه يلقى الردى مرفوع اجلبني
ر الباب يف بعض حني ص/.. لكن ظلّ مرفوعا جبيين/ جروين، طوال الليل/ وعلى األوحال واألسالك

ظـل  ../ لكـن .. يا أحبائي/ قتلوين ذات يوم.../ قتلوين ../ وبال رعشة هدب/ قبل ميالد الصباح/ السجون
  .2جبيين... مرفوعا إىل الغرب

من كل ما يف السجن بدءا من بوابة السجن الغبية " ما تيسر من سورة السالسل"ويسخر يف قصيدته 
، ذراعاه املقيـدتان تصـريان    ذ يتحول يف حضرا إىل رجل أسطوريإىل حيات السالسل وآالت العذاب إ
، ويصبح جسده صخرة صامدة يف وجه الرياح واألار، تتجدد كل يوم،  صارية ثابتة ال تقتلعها رياح العذاب

، تعجز كل املعجزات  ويقف يف وجه اإلغراءات واملساومات صامدا ال يقايض شيئا من وطنه بزيف الدخالء
، يتنسم عبريها يف حبات املطر خلف األبواب  فيه أشواقه وحنينه لرائحة الوطن اآلتية من كل شيء  أن تقتل

، ويتجذر فيه حب الوطن فتعجز كل قوة على وجه األرض أن تسلخه من منبعه املسـتلب   ويشم عطر عبقها
  : الذي حتدر منه وعن انتمائه للوطن املفدى

/ ما الذي تفعله بوابة السجن الغبيـه / : يف رحاب اليامسني/  دهباسم ذات الغبطة الكربى وآالء الشها
عبثا حيلـم باملـد وعنقـي    /... ومرشات اجلحافل/  ما الذي يفعله الداء/  ات السالسل؟حيو/  والزنازين،
فلكـي  / هجبيين وذراعي صاري... أقرب األرض إىل الشمس/  عبثا يبحث عن عيين رمل اهلاويه/  األخطبوط
جدويل /  مرة أخرى أعيد/  مل أقايض فافهموين/ .. صخرة يف النهر والريح، أنا/ ... لي يا زوبعهفارحت/  متزن

  3..ولذا تعجز كل املعجزات أن متيت الشوق يف حلمي وصويت/ يرفض أن ينسى لديكم منيعه

 فمن العبث أن يطبقوا عليه جدران السجن وظالمه، ومن العبث أن يأمروا األسالك وغريها من آالت
العذاب باقتراف موت هذا الرجل العاشق لفلسطني، الواهب نفسه هلا، التواق ألن يدفن وجهه يف تراا داخل 
ذلك العامل احلافل بالسحر والغبطة، وإن فعلوا فإم يهبونه من حيث ال يدرون غبطة املوت وأعراس الشهادة 
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قباله للموت رافع اجلبني، ناصع احلزن مصليا اليت يقيمها ويدعو إليها أرواح أهله من شط األعراف لتشهد است
للشهداء، وماذا عساها تفعل بوابة السجن الغبية بأناشيد مقبل على الشهادة مثله، مالك ملفاتيحها، وما الذي 

  : يفعله داء املفاصل وآالت العذاب ملشتاق إىل بطن التراب يرى حبسه جمرد طرفة، ويرى موته نزهة
واقعـا يف غبطـة   / يف دمي يصهل مزمار النهار/ عبثا يطبق ليل وجدار/  عبثا تقترف األسالك موتى

ما الذي يفعله داء املفاصل /... ما الذي تفعله بوابة السجن الغبية/ واشهديين ناصع احلزن أصلي/  املوت جبيين
مـا  / لعاملا بالسحر والغبطة حاف/ عندما يصبح دفن الوجه يف طقس التراب/ وآالت العذاب/  يف الزنازين،

مـا دام  /  ما الذي تفعلـه / يف زمان احلب برهه/  ما دام عمري/  ما الذي تفعله/  الذي تفعله قضبان سجين
  .1؟! نزهه...واملوت /  حبسي طرفة

وحـب   شعبالكما تبدو القيود لتوفيق زياد أوهى من زنوده، ألنه يستمد القوة والصمود من حب 
 .رفاق، ولن ينحبس عزم الشباب احلرحبسوا الشاعر وغريه من ال الكفاح الذي لن ختبو ناره ولن ينحبس وإن

مهمـا حـاولوا،    2أناشيد الشاعر الشرقية العربية احلمـراء  فلن ختبو ،وإن حشرت األجساد يف قعر الزنازين
قيودا أخرى على قيوده  لطغياا فلتجربه مع صموده ولتلقويتحدى طغمة احلكام ويسأهلا إن كان هناك مزيد 

ما شاءت فإن الشعب عائد من منافيه ومهاجره االضطرارية ليبين أطالله املتهدمة ويبعث احلياة مـن   ولتفعل
  :جديد

/ لن حيبسوا نار الكفاح/  إم.. إن حيبسونا/...  من زنودي... فالقيد أوهى/  ألقوا القيود على القيود
  .3؟...هل الضطهادك من مزيد مة احلكام زيديغيا ط/  يعصف كالرياح/  لن حيبسوا عزم الشباب احلر

ويتحداهم بلند احليدري مبا بعد تصفيته اجلسدية وإلغائه، فحىت وإن تسللت إليه أيديهم اليت مل جيـد  
النتزاعه، فإنه سيبقى ينبض يف صرخة اإلنسـان يف كـل   " صفراء كالبهتان"لبهوت لوا معادال غري البهتان 

، ونبضا يف كل قلب، سيظل فكرة تزحف حـىت يف ظـالل   مكان، وسيظل صورة ماثلة يف بريق كل العيون
  :، وللفجر أياد كثرية وأشرعة يقلع ا حنو النهار يمة وسيعطى موته للغد الطالعخالصمت امل

صرخة / سوف أبقى/  غري أين/  ويد صفراء كالبهتان تسعى النتزاعي/... بعد ساعات ستنشل ذراعي
/ للفجر/  للغد الطالع/  سيبقى/  ومن موتى/  تزحف يف الصمت فكرة/  و سأبقى/... اإلنسان يف كل مكان
  .4وسينساب شراع وشراع وشراع/ ذراع وذراع وذراع
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حتواء االقمع فإن سالسله تقف عاجزة عن  وليفعل اجلالد ما شاء وليتفنن يف أساليب التقييد وحماوالت
يل املنسابة وهامته الشـاخمة كالنخـل   القلوب وتقييد حبها لألهل واألوطان عاجزة عن تقييد أماين جواد مج

وليطعم للدود كبده وليمدد حبائل شره إىل أهله،  ،العراقي وأطول، فليصهر بأحقاده الدفينة ما تبقى من جسده
  : فإنه ال حمالة راد كيله، إنه ال بد حمرق عينيه ألنه لن يكون أعزال ذات يوم

أنـت لـو   /  بقايا جسدي/  ك لو تصهر باحلقدقل له إن/...  بأن القيد صلى يف يدي/  قل جلالدي
قل  / ! أنا البد بأن أحرق عينيك، خبورا لغدي/  أنت لو تسرق حىت شعر رأسي،/  تطعم للدود املرائي كبدي

هـاميت تشـمخ   /  تنساب بأعماقي جـدول  / واملىن الزرقاء،/  بأن احلب يف شاطئ قليب ال يكبل/  جلالدي
  .1أنا ما عدت أعزلو  / وأطول/  كالنخل العراقي،

وخيتم رسالته إىل جالده بتذكريه بثورة جراحه الغاضبة وهليب نارها احملفور على صفحات عينيه كلما 
يف الغد القريب حيث يتراءى له عمر اجلـالد  " الغضب"أهلبتها السياط، ويهدده من فعل هذا السالح اجلبار 

  :وحفر مبظامله قربهمصلوبا على جراحات ضحاياه، فقد كتب بدمائهم ميالدهم 
وغـدا، إذ  /  أضحى يل أمجـل  /كلما أهلبه سوطك، /  مهر، حسيين حمجل/  يف عيوين غضب حيفره

ال يكتب /  بأن الدم من جرحي/ قل جلالدي/ ! على جرحي املرمل/  ترى عمرك مصلوبا،/  تشرق الشمس،
  .2!! وقربك/  ميالدي،/  إنه حيفر فوق الصخر/  نصرك

مود درويش التحدي والصمود يف وجه اجلالد، إىل التحذير والتهديـد مـن فـورة    ومثله يتجاوز حم
  .3"الذي خيسر كل شيء، ال يهمه بعد ذلك أن يفعل أي شيء"الغضب، ألن 

، إنه إنسان مسامل، ال يكره أحدا، وال يسـطو   ويشرح لآلخر فلسفته يف احلياة منذ الصفحة األوىل
ن حذار من غضب هذا املسامل املثايل اإلنسانية حذار من تشـريده،  على أحد وليس كما يصوره اآلخر، ولك

  : "بطاقة هوية"حذار من ظلمه، من جتويعه، ألنه إذا جاع يفقد صوابه ويأكل حلم ظامله يقول معرفا بنفسه يف 
وجـدي  / ... يعيش بفورة الغضب/  صبور يف بالد كل ما فيها/  أنا اسم بال لقب/  سجل أنا عريب

سجل بـرأس الصـفحة   /  يعلمين مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب/  !وال نسب... بال حسب/  كان فالحا
حذار حذار من /  إذا ما جعت آكل حلم مغتصيب...ولكين/ وال أسطو على أحد/  أنا ال أكره الناس/  األوىل

  .4/جوعي ومن غضيب
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ر بركان عذابـه  وكذلك يهزأ حممد مجيل شلش من جالده وسجانه، ذلك النذل صانع آالمه ومفج
ويذكره بإحدى لقطات إذالله عندما كان يبصق يف وجهه، ويتوعده ويهدده بالغد القريب عندما يثور وإخوانه 

  :هناك ويلقاهم خارج األسوار أحرارا
أنـا الـذي   /  يا نذلُ، يا صانع بركاين،/  يا ليل سجاين/  قذفت بركاين/  يف وجه جالّدي وسجاين

  . 1على جناح الفجر تلقاين/  غدا، وراء السور، يف قرييت،/  خواين،أنا، وإ/  تبصق يف وجهه،
ويتحدى كل ضباع املوت والذئاب واألذناب والكالب بأم لن يطعنوا عقيدته وال جذوة شـبابه،  

  :ولن خيضعوا أبدا شعبه،و مهما طالت ليايل العذاب، فموكب الفجر قريب
لـن  / ، جذوة الشـباب .../ لن تطفئوا يف ليل سجين/..لن تقتلوا عقيديت/، لن تقتلوين أيها الكالب

  .2فموكب الفجر على األبواب/ وإن طالت ليايل املوت والعذاب.../ ختضعوا شعيب
الذي ألغى ذاته ولبس قناع سادته العتاة وراح يف رواق السجن  الرقيبيهدد سليمان العيسى ذلك و

الشاعر ورفاقه، إىل بعـض   الرفق، بعض االلتفات إىل بعض  خرى، ويدعوهاأليوزع على قاطنيه الشتائم تلو 
العبوس، بعض الكرب، بعض التجهم، ال كلّه فما هم إال من أقاربه، وما هو إال واحد من هذا الشعب املمـزق  

نبت من ثراه األبطال األباة ومن تتخلق وتطولة اليت تبدأ من أعماق السجن واملسحوق، وحيذره من مالحم الب
ك الرقيب لكان مع املشاة الذين شق هلم الشاعر ومن معـه  لللهداية واهلداة، ولو وعى ذسارج هناك تنبعث م
  : طريق الكفاح

  .اةــالعت  نع وجه سادتهـقـــــ، وقدت"للرقيب"قل 
  !اتــشتائما متالحق رواقــــــو مضى يوزع يف ال

  !اتـ، وأذن بالتف الكرب ضــــبع..مهال أبا السطوات...
  اةـالعف إال من أقاربنا   تـســـــفل... بعض العبوس

  اتــــحتت النائب وق ـسحــامل من شعبنا املتمزق،...
  اةـإذا لكنت مع املش   تـــــو لو وعي...حنن الطريق
  اةــــالصيد األب   بــــــــرقي هذا ثرانا يا 

  داةــارج للهدايــة واهلـمســـ...  إنا سنبعثــها
  الكائنات جبني  لى ع  اةـــــــــإكليل غار للحي

  .3خالدات... للبطولة مــــــــمالح... إنا سنبعثها 
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ويظل جة األثري صامدا ثابتا على موقفه ونضاله باذال عمره يف سبيل الوطن، متحديا كل أسـالبيهم  
يف  اهلمجية وحماوالت تدجينهم، مبيحا هلم اجلسد متعاليا بشيمه وخالله اليت تأىب عليه خذالن الوطن والسـري 

جثمانا يف ظلمات السجن،  يسميهركب الطغاة الظاملني، فليأخذوه إىل املنفى البعيد وليلقوا جبسده املقيد الذي 
  : وليقيدوا حىت لسانه وليجوعوا صغاره، فإنه باق على العهد، باق على حب الوطن وحفظ األمانة

  

  يب البحر مسجورا بنار وأهوال   املنفى السحيق وجـاوزواخذوين إىل
  الـو زموا بأنساع لساين وأقف  وسريوا جبثماين إىل السجن موثــقا      

  ايلـأشب مبقطع أرزاقي ومورد             وبوؤوا كما وى املظامل يف الـورى
  ذّالـإىل خلق واهي األمانة خ  وال تطمعوا يف شيميت أن أردهـــا

  .1ايلـل العونفس براها اهللا للمث  ى ذاك آباء منتين إىل العلــــى ـأب
  

كما واجه بعض الشعراء زبانية السجن وسدنة العذاب بالصمت القاتل وأذاقوهم من العذاب النفسي و
بقدر ما أذاقوهم من العذاب اجلسدي، تصدى آخرون آلالت العذاب بالصرب ودعوا من وهن من الرفاق إليه 

  : حممد احللوي وحتدى بعضهم بقدرته اخلرافية على الصرب حىت صار ابنا للصرب، يقول
  .2ا        بنوه إذا املفجوع يوما تضعضعاــسنصرب حىت يعلم الصرب أنن    

  

جة األثري بالصرب ثابتا راسخا كصخرة اليم اليت تتحطم عليها األمواج وتتكسر دون  حممد ويصبح
  : أن يصيبها أذى

  .3اـــقامت       تتحدى آذيه أن يريب…أنا بالصرب صخرة اليم 
حممد سرور الصبان أن اليأس والقنوط ال يعرفان طريقا إىل من طبعه احلزم ودرعه الصرب وقناته ويؤكد 

  : الثبات، ومن صار الزمان صديقه والدهر طوع بنانه
  واحلزم من طبعي ومن عادايت؟     يـأيعترض القنوط عزميتوحيي 

  .4والصرب درعي، والثبات قنايت     والدهر طوعي والزمان مصادقي
بعد الصرب من فرج ومتكني كما خيرب بذلك القرضاوي رفاق السجن ويدعوهم إىل الصرب تأسيا  فالبد
  : على مكثه يف السجن بضع سنني، وأمال يف نصر اهللا املوعود، يقول  -υ-بصرب يوسف 

  البد بعد الصرب من متـــكني       يـوعقيدت  صربا أخي يف حمنيت                   
  بضع سنني  وقد ارمتى يف السجن    صبــره  ولنا بيوسف أسوة يف
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  إن الصعاب ون بالتهـــوين    هون عليك األمر ال تعبـــأ به
  .1تقل مقالة قانط وحــــزينو    وأهلـــه   ال تيأسن من الزمان

يتوجه مثله أمحد سحنون إىل رفاق السجن، أولئك املبعدين عن األهل والديار فيدعوهم إىل اختـاذ  و
  : ويبشرهم بأوان انقشاع ظالم اخلطوبالقريب ، ويعدهم بثمر الصرب الصرب ثوبا

  راــفالبس الصرب له حىت ميرا        ــأيها املبعد إن عانيت ض
 !؟  سوف يغدو أعذبا ما كان مرا        أ فما ترضى بأن تصبح حرا

  وانـد آن األوان       وكأن قد زال ظلم وهـأيها املبعد قــ
  .2انـمك ان       ودنا باملبعد النائي ـــز وأموبدا يف األفق ع

، بدمائهم ولـن   ، يشكلون لبناته بآالمهم يبقى اإلعداد للفجر اآليت والغد املشرق همّ كل شعرائناو
  :يتراجعوا قيد أمنلة عن اخلط الذي رمسوه والدرب الذي مشوا فيه حنو ذلك الفجر املنتظر الوشيك انبالجه

فلن أرجع /  ولو يف فمي الدامي حبال سياطهم تنقع/  على عنقي فلن أركع، لو شحذوا السيف  أخي
  .3/ وقد أوشك أن يطلع، قد أوشك أن يطلع/  عن فجري، لن أرجع

يف الطريق "يبدأ هذا األمل منذ أول يوم من عمر السجن، بل يف الطريق إليه كما عاشه معني بسيسو
وهناك من مئـات  " عائدإنين"بشر به كل املفجوعني مبشهد اقتيادهورآه حقيقة ماثلة أمام عينيه، وي"إىل الزنزانة
، ومهما مزقت السياط حلمهـم ومهمـا أبـدع     ، فمهما أكلت القيود من عظمهم افر السواعدضالرفاق تت

، فإن قوة سواعد الرفاق هي الغالبة يف األخري، وهي املسقطة جدران الزنـازين واملقتلعـة    اجلالدون وتفننوا
  : جذوراملوت

نعم / أنا اآلن أشعر أين قوي وأين سأهزم زنزانيت/ قبضيت...أشد لقبضام/ أنا اآلن بني مئات الرفاق
/ ولو أشعلوا النار يف جسمنا/ ولو مزقتنا سياط الطغاة/ ولو أكل القيد من عظمنا/ لن منوت، نعم سوف حنيا
  .4سنقتلع املوت من أرضنا/ نعم لن منوت، ولكننا

يت ومظفر النواب برد فعل خاص مل جيربه سائر شعرائنا، ال يقل إيالما عن أفعال ويتفرد كل من البيا
السجان األخرى، بل قد فعله إمعانا يف إذالل السجني وامتهان كرامته وأتى منكرات أخرى أكرب،مل جيد أمامها 
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  .1"فقد بصقت على قيدي وسجاين":  البيايت سوى أن يبصق على سجانه وعلى قيوده
مظفر النواب عندما أحاط به عشرة جالدين ومعهم كبريهم الذي ركبـه يف صـورة   وكذلك فعل 

عجيبة، وعندما غامت عيناه من التعذيب واستعار الصرب والصمود من املتكربة الثاكل فلسطني، وتقوى مستندا 
  : على الصرب املعجز يف عينيها، وقف أمام اجلالد وبصق عليه من األنف حىت القدمني

وقفت أمـام  /فنهضت/ أسندين الصرب املعجز يف عينيها/...متاوج وجه فلسطني/ والصحو بني الغيبوبة
  .2بصقت عليه من األنف إىل القدمني/ اجلالد

، الضارب يف أعماق السجون بقصة عاش تفاصـيلها مـن داخـل    الصمود األسطوريوخنتم صور 
ذلـك الطفـل   "وأهداها إىل " يبطفل من شع"السجن الشاعر الفلسطيين، حنا أبوحنا وكتب فيها قصيدته، 

، مث  ، وغالب العتمـة حـىت رآين   ، اللذين تعاونا فرفع أحدمها اآلخر ليطل على شباك غرفة سجني وصديقه
تفجر فيه هذه الكلمات القصار لفظـا  . 3"كن شجاع...ختفش منهم:  قذف يف داخل الغرفة ذه الكلمات

فروى يف شطرها األول ما أحدثته هذه الزيارة  ، القصيدة ، ضمنها الثقال معىن طاقات من األحاسيس واآلمال
، يتشبث بشباك النافذة ويتحدى  املفاجئة يف نفس السجني القابع يف زاوية الغرفة من طفل مل يتجاوز العاشرة

متان ، وقلبه متلهف ملعرفة سر هذا الطائر الزائر والعينان احملو ، وتراوده أفكار شىت العتمة حبثا عن آثار سجني
، أم هو رسول كاحلمائم حيمل بشرى عظيمة  ، أهو عبث وفضول طفويل ملعرفة شكل السجني يف عزم ومضاء

  .4، ما حتمل يا غصن الزيتون بشباكي ايا طري":  فيسائله
ويواصل مراقبة املشهد وينتظر بشوق ما تريد قوله خمالب هذا النسر الصغري وعيناه الالمعتان يف حلك 

ويـروي لصـديقه   .. أبصرته: يقول  مع حوارمها إذ تعذر عليه اختراق العتمة، ولكنه يف فرحالدهليز، ويتس
  : مشهد السجني كامال ليبدأ احلديث

/  منحوت من ماس وضـاء /  وبصوت سحري اإلحياء/  وكسا بالقوة طلعته/  ، فأجبت حتيته حيي
  .5، فالنصر ملن صمدا داصم/  وتشجع ال ترهب أحدا/  ، ال ختشهم أبدا اصمد/  ت شفتاهفهت

، شالل  ، ويتدفق شالل األحاسيس وميأل فضاء الغرفة و يطري الطفل الطائر الزائر عن الشباك ويرحل
، مادام يف الشعب أطفال يعلمـون النـاس الصـرب     وبشائر الفجر املقبل بألوية النصر" الثورة"رنني كلماته 

جيـل  " زنزانته فرحا ذا الطفل من شعبه ذا اجليل والصمود وحيملون مثل هذه األفكار، ويقفز الشاعر يف
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  : ، ذا الوحي املترتل على أرض فلسطني"الفجر
يف حقل / يتحدى أعشاب الشر/  وربيع يعبق بالزهر/ وبشائر ألوية النصر/ بل هو جيل الفجر/  طفل؟

الباغني/  املأساة املر بل هـو  /  طفل؟... ا مرحىي... طفل من شعيب/  *** /! ويصون األشواك ليدمي كف
  1!وحي يوحى

، فهو مثن لغايات نبيلة ناضلوا يف سبيلها  يستقبل الشعراء السجن راضني، قانعني:  شرف السجن -
، فهم  ، وهاهم داخله أيضا يناضلون مبا استطاعوا ولو حبراب الكلمات وقذائفها عندما كانوا خارج جدرانه

، ولذلك وجدنا بعضهم يفخـر   ال يف سبيل راحة األوطان والشعوبمل يدخلوه إال جبرم الوطنية وجرم النض
، وهل  ، وهل يغمد غري احلسام ، شرف السجن ذا الشرف والوسام الذي قلده الطغاة من حيث ال يدرون

  .يودع القفص إال ليث الغاب خشية سطواته
اب مسعى الشاعر الثائر ، فبينما خ فهذا الصايف النجفي يصف دخوله السجن يف سن الثالثني بالتوفيق

مرت علي أربعون سنة أمحل ":  ، فكان يقول على كل احلكام والسالطني دعبل اخلزاغي يف بلوغ هذه الغاية
  .2"يت فال أجد من يصلبين عليهابخش

  :  إىل باب من أبواب الشرف فيقول  الشاعر املشوق النفس فقيو
  ت ـللسجون تشوق من العمر فيهاوقد مرت ثالثون حجة            سجنت

  .3، ويف املسعى لسجين توفقت سعى دعبل للسجن طول حياته           فخاب

ويفخر بالقفص الذي مل جيعل إال لليوث الغاب أو العنادل املغردة، ويرى نفسه فيهما معا، فهو ذلك 
يث املكشر عن أنياب الطائر املغرد املسجون ظلما، املغين من عمق آالمه إلسعاد اآلخرين، ولكنه أيضا ذلك الل

  : األقالم، املقلق راحة اجلبناء وإن وهن منه اجلسم
  بــاص إال           لليث الغاب أو للعندليـلئن أسجن فما األقف

  الرطيب فنحت لفرقة الغصن ا           ــأال يا بلبال سجنوك ظلم
  يـلدن خافوا وثوبك أو وثوب    ويا ليث الشرى سجنوك مثلي       

  .4روبــا           فأقالمي تكشر للحــشرت للهيجاء نابلئن ك
ويتصرب الشاعر عزيز فهمي ويتأسى بتلك احلكم العربية، املتوارثة جيال عن جيل، واليت مفادهـا أن  
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السجن لألحرار كالغمد للحسام يدخله حينا ويعود إىل عمله املنوط به، أو هو كالقفص لليث حيتويه ولكنه ال 
  : ئريه املرعب حىت من داخل األقفاصيستطيع إسكات ز

  ردـد       وقد يسكن الغمد احلسام اــكفاك عزاء أنك اليوم أوح
  .1ويرهب منه الصوت وهو مصفديؤسر الليث املنيع عرينه        وقد....

  

شاه األفول حينا غفإىل جانب فكرة الغمد واحلسام، يشبه حمنة حبسه بالبدر الذي ي يسأما سليم سرك
نه يعود بعد رحلة الغياب مشرقا يهدي الناس السبيل، فالسجن عنده أشـرف مـن بالطـات احلكـام     ولك

  : وهو املهيء للمستقبل املشرق  وقصورهم
  ولـؤم األصـي ملؤها لراــــفالسجن أشرف من س....

  لـمجي د ــد للحســـام  وإنه غمــــوالسجن غم
  حبس ال يطول  وـم وهـس جســــــهل فيه إالّ حب
  ولـأف يغشاه من ظلم         ذي  در الــــفأكون كالب

  .2يهدي الفلول إىل السبيل        ا ـــة مشرقـــويعود مث
  

، وأحب هـذه   ويرحب الشاعر خريي اهلنداوي باخلطوب ما دامت وحدها الكفيلة ببلوغ الغايات
  : رجات يف سلم اد والشرف، ويرتفع به د اخلطوب إىل نفسه حبس يلحق فيه بالكرام الذين سبقوه إليه

  اـاحلقوق مرحبا باخلطوب إن هي كانت          سببا موصال إلينا 
  ستطيع بالكرام اللحوقانوأحب اخلطوب عندي حبس            فيه 

  .3اـإن يف احلبس للفىت يف سبيل احلـــق جمدا يعلو بـه العيوقـ
ق له إحدى اللقاءات النادرة بينـه وبـني   ويفرح الشاعر حممد الشاذيل خزنه دار بالسجن الذي حق

وطنه، إذ مل يزده إال تعلقا بتونس السجينة هي األخرى، بل إن احلساد أعدوا له من حيث ال يدرون خلـوة  
  : على ج الصوفية، فكان بينهما ما كان من التناجي والصبابة والتشاكي فااللتحام

  ثوانيا عن أخيه  لٌّوما غاب كة         ـــصباب سجنا معا فازداد كلٌّ
  وتشاكيا  وة         فزدنا التحاما عندها ــخل  أعد لنا احلساد بالسجن

  صافيا وكان ا جمرى السالفة     ا     ـودارت كؤوس احلب بيين وبينه
  غدا ليا أنا للشاذيل إذ:  فقالت   قلت تونسي      ، تنادي انتسب يا شاذيل
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  .1وما كان أحاله لدينا تناجيا       فما كان أحالها لدينا صبابة    
بل وجيعل يف دخوله السجن مواطن حسد ألنه ال يسجن على يد طغمـة املسـتعمرين إال الرجـل    

  :الشريف، وهناك يف السجن يتبادل الشاعر ورفاقه التهاين بدخوله حىت لكأن السجن صار وظيفة للشرفاء
  ل الشريفدخلت السجن حمسودا عليه           كذلك يسجن الرج

  .2فـض           كأن السجن للشرفا وظيـيهين بعضنا بالسجن بع

وإن مما خيفف عليه آالم السجن ويهبه الشجاعة والثبات أنه صار بفضله يف عداد العظمـاء الـذين   
  : انشغلوا حبب الوطن عن متاع الدنيا ولذاا

  يكالم ومل جتر الدموع على       ن     ـجب ومل ميرر بقليب طيف 
  امـــومفروش وثري أو طع   بشرب         فليس الفكر مشغوال 

  .3عدادي اليوم يف صف العظام      ين     ـفق محل هذا الضيم عخي
وكذلك يشبه مفدي زكريا سجنه بالعرين، ويهنئ رفاقه الذين التحقوا به على املرتلة الـيت حلوهـا،   

سبيل األوطان، ويشبهه مرة أخرى بالصرح الشامخ الذي  واجلزاء الذي أعد خصيصا ألمثاهلم من ااهدين يف
  .4يباري صرح هامان بل ويفاخره ويباهي ناطحات السحاب

، ال يبـاح دخوهلـا إال    أما اجلواهري، فيحدثنا يف أسلوب ساخر أن السجن دار عظيمة ذات صيت
فيها املرء شيئا فكفاها أا تقيه ، إن مل جيد  ، دار يشار إليها بالبنان ، ذوي الشأن العظيم لألشخاص اخلطرين

، مث إن الشاعر فيه صار مثل  ، من دنان اخلمر وغرور املال وسحر الغواين احلسان رغم أنفه من شرور عديدة
، وهناك تغدو خشخشة السالسل عنده ألذ من  األشياء الثمينة اليت حتجب حىت عن العيون مبالغة يف صيانتها

  : ا استقامت وتوازنت وشكلت أوزانا لشعره، بل إن بعض رنا عزف القيان
  اين      ـيف الصيت والعظموت ث ا أسكنت دارا ما هل

  ان        ــذي خطر وشـإال لا دخوهل ا إن يباح ـم
  ان   دو بالبنـــأو ع ق ـا صديـر هلـدار يشي

  ان     ـات الدنــخبيئ وقيت فيها رغم أنفك من          
  ال، أو سحـر احلسان           وحفظت فيها من غرور امل
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  ان                       ـلصـيا حجبوك عن حلظ العيون تأنقا لك يف 
  ان        ـأو ليس خشخشة احلديد ألذ من عزف القي...
  .1زانـرك بعض أوزان حوا باتــأوزان شعـ  

من مرة ووجد فيـه   يب يف نظرته إىل السجن وقد دخله أكثردويشذ عن هؤالء مجيعا عبد احلميد ال
،  ، ففيه الغذاء والكساء واملبيت وهي أشياء عزت عليه يف عامل احلرية ، من حياة التشرد واجلوع امللجأ واملالذ

، وعلى ج القصيدة املنفرجة  اليت كان يتخبط فيها حياة الضياع والبؤس وبؤر الفساد وفيه وجد اخلالص من
  : إحدى كربه وأعطاه الدار واألهل البن النحوي يرحب ذا السجن الذي فرج

  لذت بالسجن بقلب ج          مرحبا بالضيق دون الفرج
  .2رجـكل ما أرجو ليوم ح   ، ومها        ههنا داري وأهلي

، رمبا ألن أجـواء الفـرح شـغلت    هؤالء الشعراء من السجن فال نكاد جند هلا أثرا قصة خروجأما 
شأنه شأن حلظة االقتياد، ال يتيح للشـاعر وقتـا ملـيالد      ا كان مفاجئا مباغتا، ورمبا ألن أغلبهالشعراء عنها
، ألم خرجوا من السجن الصغري ليجدوا أنفسهم داخل سجن  ، أو ألم كانوا يروا حرية منقوصةالقصيدة

عـذاب   ، وما نضاهلم وما حتملهم، فهم يريدوا حرية كاملة لألوطان والشعوب كبري مع شعب كله سجني
، ، ما داموا ال يستطيعون الصمت، هذا إىل جانب شعورهم أو يقينهم بالعودة إليه ثانية السجن إال يف سبيلها

، فعلى سبيل املثال زاره كل من حممود درويش وبـدر شـاكر    وقد تردد أغلبهم على السجن أكثر من مرة
ولكن حدث  قصر مدة مكث السياب مقارنة ما السياب ويوسف القرضاوي ومجال فوزي أربع مرات على

، وتردد عليه معني بسيسو ثالث مرات ومثله مصطفى وهيب التل، الذي عرفـت حياتـه    التردد وحده يكفي
يف سجل حيـاة أغلـب   وىل السجن ومن احملاماة إىل السجن ، فمن الوظيفة إسلسلة من املفاجآت والتقلبات

، مما يعين أن دخول السجن أو خروجه مل  ، ويف ذاكرم أكثر من سجنهؤالء الشعراء أكثر من جتربة حبس
، ولذلك اختفى من أشعارهم ومل يعرب عن فرحة اخلروج واالنتصار إال شاعران فرا إىل ميادين يعد حدثا ذا بال

ي النضال مها مفدي زكريا الذي سجل إثر هروبه من السجن إىل املغرب قصيدة يتحدى ا املستعمر الفرنس
يف طريقه إىل املغرب األقصى وكذلك حممد حممود الزبريي الذي أنشد إثر فراره من  3وقد قاهلا خارج السجن

  .4اليمن كلها قصيدة يتحدى ا اإلمام وبطشه
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، ولكنه يصدمنا بإحدى شطحاته في يف اإلشارة إىل حادثة اإلفراجويتفرد بني هؤالء مجيعا الصايف النج
، وصار حيسبه داره وحيسب من ها هو يتلقى صدمة اإلفراج بعدما ألف السجن ومن فيه، فوخلطه اجلد باهلزل

  :، فكأم سجنوه من جديد بعدما كان خيشى صدمة الفرحة وما قد حتدثه فيهفيه أهال له
  كنت أخشى يف السجن أن تأت بشرى            بفكاكي أصب هلا باجلنون

  .وينــفكأين جمددا سجن     أطلقوين من بعدما اعتدت سجنـــي      

  : دةـدي بالقصيـالتح -

لعل أكرب حتد قدمه هؤالء الشعراء هو حتدي الكلمة ليس انتقاما ألنفسهم فحسب على ما حلقهم من 
، ذلك أنه من أهم وظائف الشعر الدفاع  ، ولكنه انتصار لإلنسانية املهدورة الكرامة عنت الطغاة واستبدادهم
  .1وقد رآها ماياكوفسكي الوظيفة الوحيدة له عن إنسانية اإلنسان،

فقد رأينا من خالل النماذج الشعرية الكثرية اليت مرت بنا انفتاح الشعراء على مشكالت اإلنسـان  
ا، إذ جردهم السجن من كـل طاقـام   ورثوقدرم الفائقة على حتريك الشعوب وإيقاظها بوهج الكلمة و

ز عن الوقوف يف وجه هذا املارد اجلبار الذي مل جيد الشعراء غريه لـرد  ، وعج ، أو عطّلها إىل حني األخرى
، يرمجون ـا الظـاملني    ويسنون قوافيها اجلريئة ، فراحوا يشحذون القصائد الفعل واالنتصار من بعد الظلم

  .، ويرتفعون بالكلمة إىل درجة التقديس ويسرون ا األحباب واألصدقاء ويغيظون األعداء

 بسيسو، يقسم بالقصيدة وبطابع الربيد، منفذاه الوحيدان إىل العـامل اخلـارجي اللـذان    فهذا معني 
  .2بطابع الربيد وهو شرفيت الوحيدة.../ حلفت بالقصيدة:يكسران السالسل ويذهبان أنى وجههما الشاعر

الذي يركع عند أول ومض " رعش األلوهة"ويستأنس ا سليمان العيسى يف وحشة سجنه ويسميها 
والوحشة ويطرد به الضجر حدة وينتصر على الرطوبة والو  ، به يتحدى الشاعر الظالم والقيود له حىت املنون

  : ويروض األرق وكل منغصات القرب األخرى

  !نــالدفي أيها السر دس ـاملقــ الــوحــي يا شعلة
  ونـاملن ع عند ومضتها ــــــترك...يا جذوة اإلبداع

  !يا جنون...وهة يف دماناــــــيا رعش األلـ...يا فن
  ون؟ـالسك وهزين هذا  المـــــكيف استطبت بك الظ
  ني؟ـرن يف النجوم له ..اــنــــكيف استحال القيد حل

  العذب سامري األمني.. دــــالنشي  فانطلق...و ضجرت
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  الفتون فانسابت رؤا          ك وارفة منها ... وأرقت
  ـننت سامري األمييا نفحة الوحي املقدس           أ

  .1نـوعلى الرطوبة والظالم         ووحشيت  بك أستعي
ويؤكد حممود درويش قداسة الكلمة والتزامها مبسؤولية تنوير الشعوب وتوعيتها وجـدارا بصـناعة   

 ، وإن هي مل ، وحيكم عليها بالعدم إن هي مل تؤد رسالتها وتنقل النور من بيت إىل بيت األنبياء يف زمن الذرة
، فحري بالشعراء أن ينثروها للريح تعبث ا وخيلدوا إىل  ومل يفهم هؤالء معانيها تستطع الرتول إىل البسطاء

  :الصمت

، وإن مل يفهـم   من بيت إىل بيـت /  إذا مل حتمل املصباح/  ، بال صوت ، بال طعم قصائدنا باللون
  .2وخنلد حنن للصمت/  فأوىل أن نذريها/  البسطا معانيها
" بديو جـني "، عندما شبههم  املعىن نفسه الذي أكده حممد مجيل شلش يف رسالته إىل الشعراءوهو 

، واستبشر بزحفهم يف ليايل الشرق، وزرعهم اخلصب والنماء  ا عن اإلنسانثحامل املصباح يف وضح النهار حب
  :يف أرضه بعد قحط

يا صدى ينداح / من نور ونار،/  ياليا فما يبدع مسفونية األج/  شعار" ديو جني"يا يدا ترفع مصباح 
  .3غنيت يف ليل التتار/ بامسكم يا إخويت/  خصبا واخضرار،/ يف ليل خماض الشرق

، يرى ااهيل بعني الصقر،  بأن يدعى متنبئا -كما يقول عبد الرمحن شكري-فالشاعر املبدع خليق 
، ويفري   يتجرأ على االقتراب منه غريهويكشف لثام الظالم عن خفي األسرار، ويري الناس من احلقائق ما ال

، ويبصر الناس مبا جيب القيام به من أجل حريتهم وخالصهم من براثن الظلم والتخلف 4أهل القسوة واجلهل
  .واالستبداد

وبالقصيدة أيضا يستعني عبد العزيز أمحد هاليل على ظلماء سجنه وقيوده ويتجاوب ا مـع كـل   
، وجتيء ساعة حزنه شجية فإذا آملتـه القيـود    صفوه ورضاه أحلانا طروبةحاالته، فهي تنسكب يف حاالت 

  : وأضناه احلديد أحاهلا مأمتا باكيا معوال
  و إن علي أحلــت           ظلما بضرب وطعن

  نــأطلقت شعري حزينا           يشدو بآمل حل
                                                

  .227 -  226/ 1 -  األعمال الشعرية الكاملة –سليمان العيسى   -  1
  .55 -  الديوان –حممود درويش   -  2
  .202/ 1 -األعمال الشعرية -يدة بالعنوان نفسهص، للبيايت ق16 -15 -"ين الشعراءاإىل إخو"-احلب واحلرية  -حممد مجيل شلش   -  3
  .42 -  ر اللؤلؤة الفجالةصق - للطباعة داراجليل- دار الفكر- رصالشعر العريب احلديث واملعا مقومات- حممد شوكتويد رجاء ع -  4

         



 

     .1وإن شجتين قيــود           من احلديد بسجن
ر حصار احلدود املضروبة على الوطن العريب من احمليط إىل اخلليج، ويتحـدى  وباحلرف يتحدى الشاع

قوانني املنع اليت طالته ووجد نفسه ممنوعا من دخول كثري من الدول العربية ال لسبب إال ألنه اختار املـوت  
ة دخول ومنحته ألف جواز سفر وألف تأشري جناحا كالما على املوت صمتا، فأعطته القصائد هادمات احلدود

  .2إىل الوطن العريب الكبري، وعلى ظهرها استطاع الدخول إىل كل بيت وكل ناد وكل جملس عريب
، ألـا  3ويصبح القلم نابا يكشر عنها الصايف النجفي، وتصبح القصائد زئريا مدويا خيشاه السـجان 

متأله أعـني احلـراس وال   الوحيدة القادرة على الكالم يف زمن تغتال فيه األنفاس وحتاصر اجلدران كل شيء و
، زمن تتجمد فيه الكائنات وتصبح كأا منحوتات مسلوبة احلركة والصوت، هناك  يسمع إال صدى السكون

  :طى خيوله انحة ويكسر طوق الصمتتمته ومي، يقول الشاعر كل حيث ال يعلو غري الصمت واجلدران
يف زمن يغتال /  ، صمت/  !ه خوذ احلراسوتغمر/ ، يف زمن تدفنه اجلدران/ ! يف زمن يغتال األنفاس

   4!ختتال جمنحة األفراس/  ، لكن قصائدنا كنا/ األنفاس

مما جيعلها وجيعل الشعراء هدفا للطغاة، ويصنع عالقة حتمية بني القصيدة والصليب وبني فعل القـول  
  .وفعل الصلب الذي يستقبله الشعراء يف رضى وحبور ما داموا قد قالوا كلمتهم

  . 5!!تكون شاعرا، يكفي وجود القلب، ودمعة حرى ليوم الصلب فلكي
وهناك فوق الصلبان يرمي الشعراء بنار قصائدهم فتنمو وتتكاثر سيوف احلروف البتارة حول الصلبان 

  :وتعانقها، فيغدو الصليب والقصائد شجرة عريقة ذات جذور متتد إىل القدم ومثار وقطوف دانية
/ للصليب يا أحبابنا جـذور /... سيفها مسمرا على الصليب/  ينكرونقصائدي و/  والذين يرمجون

  .6من السيوف/  وحيث فوقه، سيف قصيديت قطوف
ألن الشاعر وحده من يتجشم " القصيدة واخلنجر"وتستمر جدلية الشعر والصلب مع معني بسيسو يف 

طيع الوقـوف يف وجـه   خماطر القول، ووحده الفائز بشرف الصلب، ويتحدى بسيسو إن كان هناك من يست
  : الطغاة وقول احلقيقة غريه والفوز بإكليل الشعر

وجنمه يظل فوق /  أين الذي يقول؟/  من يشتري اإلكليل؟/  صليب شاعر،/  ،من يشتري جناح جبعة
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  .1!كذابة سنابك اخليول/  مكذابة أجراسكم/  أين الذي يقولْ؟/  ، رأسه
خاف من إبالغ ما تنبئ به قراءاته للمستقبل، فإن الشاعر فحىت وإن أحجم العراف عن قول احلقيقة، و

لن يسكت، بل إنه ينوب عنه ويتحمل مسؤولية القول ونتائجها، إما ظلمة السجن اليت تطال أيضا قلمه فتكبله 
وإما املوت، وألن احلرب أزلية بني الشاعر والسلطان، وألن اية الشاعر الثائر معروفة مسبقا فإن بسيسو يدعو 

، إذ يصبح الصمت عن قول احلق والسـكوت   شعراء إىل اختيار خط القول وخط املوت األفضل واألشرفال
، وميوتون إن هم اقتربوا من بريق السلطان وبالطـه   آخر تأنفه نفوس الشعراء وتعافه مروءم اعن الظلم موت

  : ، يقولأو شعري 2ومتوت أشعارهم يف حضرته إذ تغدو جمرد شعر يف املخالة
و ليس تلك الضـحكة الـيت    / فالقول ليس ما يقوله السلطان واألمري/  قلها ومت/  صمت موتال

  . 3قلها ومت/  وأنت إن سكت مت/  فأنت إن نطقت مت/  للمهرج الصغري/ يبيعها املهرج الكبري
آخر  ايف ركاب السلطان ومدح جواريه وغلمانه وتسوله وهلاثه من قصر لقصر، موت يف سري الشاعر 

ولذلك . 4فيهأوالضمري ، فقد رفض بسيسو هذه التجارة واختار منذ البدء موت النطع على موت اإلنسان له
حيذر الشعراء من غصة الكالم الذي ال يقال، ويشبه الكالم احملبوس قسرا وخوفا بعضة الثعبان القاتلة، ليغلـق  

  :طغاة موت والكبت موتأمامهم كل اخليارات إال خيار القول، فالصمت موت والقول على هوى ال
  .5يقتل الكالم/  إن مل تقله مثل عضة الثعبان،/  املاء يف فمي، لكنما الكالم

، "كلمة جريئة تقال للظـامل "يشهد توفيق زياد ما حتدثه الكلمة اجلريئة من معجزات فيضم إىل قائمة أحبابه و
   :له  فيه أوهذه الكلمة ومن تقال مفسحا أمامها وخلفها اال لتأويل ما تركه من نقاط تتعلق بطبيعة 

وكـل كلمـة   /  احة النضالسيف /  اخمةشوكل جبهة /  يف أوجه األنذال/  أحب كل قبضة مهزوزة
  6..تقال... جريئة

، ومهما منعوا عنـه الـدفاتر واألقـالم     ويتحدى درويش سجانيه ويؤكد هلم أم مهما شدوا وثاقه
، فإنه ال يستطيع إال الكتابة ولو بنحت شعره بأظافره على  لقصيدةوالسجائر، ومهما حاولوا إبعاده عن وهج ا

 ، مكان شعر،وال يستطيع إال القول يف كلالاخلناجرأو أي شيء ميكن به ختليد بنات  شبهألا ت جدران السجن
 ، يف قمع السالسل، يف السجن، وال يستطيع إال لغة الرفض يف غرف التوقيف، حتت سياط اجلالد، حتت القيد
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  : والعزف على وتر اللحن املقاتل فقد امتزج الشعر بدمائه وتوحد بذراا
.../ فالشعر دم القلـب /  وضعوا التراب على فمي/  والسجائر/  وامنعوا عين الدفاتر/  شدوا وثاقي

.../ حلماميف ا/  يف غرفة التوقيف/  سأقوهلا/  واخلناجر/  واحملاجر/  يكتب باألظافر/  ماء العني/  ..ملح اخلبز
  .1خيلق اللحن املقاتلْ/  على أغصان قليب/  مليون عصفور../ يف عنف السالسل../ حتت القيد../ حتت السوط

ويتحداهم مرة أخرى أن جيلدوا صوته إن استطاعوا إدراكه أو إمساك صداه ويصيح فيهم ويهتف أنا 
  .2"ال أهاب"

، فإن الشاعر هـو   نصت تالحقه أنى وىلومثلما يطلب السلطان رأس الشاعر ويسلط عليه كالب الت
، الذي ال ميلك إال حراب احلروف يغمدها يف أحداق  اآلخر يطلب رأس السلطان وهو األعزل احلايف القدمني

  .3األعداء ويلجمهم ا
ـ  وإذ يكتب الشاعر من أعماق سجنه ذلك مبتغـاه،  ، وإذ يرسل شواظ قلمه إىل ساحات املعركة ف

   ، وبرغم خطى السجان اليت حيسها فوق أوراقـه املهربـة إىل املطـابع    برغم الرقيب وذلك دوره يف الكفاح
املدوية هي األخرى واملسامهة يف معركة املصري، فلذلك يهتف ممجدا هذه اآلليات العبقرية وهي ختوض احلرب 

ا عن فرحه جنبا إىل جنب مع املدرعات يف خطوط النار، ممجدا قصف رعد املطبعة، قصف رعد الكلمة، معرب
  :أن أدى دوره يف الكفاح
وأنا أكتب مـن  /  وأنا أكتب دوري يف الكفاح/  أن يكون احللم دوري يف الكفاح/  أي أيام عذاب

اد ي/  قصف رعد الكلمه/  قصف رعد املطبعه/  وبقلب القاهره/  وخطى السجان فوق الورقه/  أجل القناه
  .4ادي الشعراءيف أي/  حينما تغدو عناقيد ضياء/  الكلمه

حينـا  " عدو املطبعـة "لذلك يسمي الرئيس العراقي نورى السعيد الذي حارب املثقفني وحاصرهم 
حينا آخر، ويتحداه بأنه وإخوانه الشعراء ماضون على درب القول وطباعة قـذائفهم،  " عدو أشواق الورق"و

  .5وإن صادرها فسيعيدون الكرة تلو األخرى
غ حزنه وأساه على الرقابة املشددة من طرف كل احلكومات العربية على يعرب مظفر النواب عن بالو

، ويتأمل للمنع الذي طال قصائده بسبب  ، على حركاته وسكناته وكل أحواله شعره، على صمته، على أوراقه
لية ، ويكفي دليال على ذلك املنع ديوانه الذي مل تستطع جل دور النشر العربية حتمل مسؤو موضوعاا اجلريئة
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، ولكن هذا املطبوع أيضا ممنوع يف معظم  إخراجه إىل النور، فطبع بلندن، وطبعت بعض دواوينه يف فلسطني
،  ، ويتساءل الشاعر يف أمل شديد إن كان له يف هذا الوطن الكبري حق يف الكالم مـىت يشـاء  1البالد العربية

وإن كان له فيه حق مـن حقـوق النشـر     ، رع غري الرئيسية والبكاءا، واملشي يف الشو والصمت مىت يريد
  : ، كما يفعل احلكام ببعض الكتب املصادرة والتوزيع ولو للنريان جمانا

أال أملك / وخطوي ومتاهايت/  وتستويل الرقابات على صميت وأوراقي/  ملاذا يدخل القمع إىل القلب
والتوزيع /  ك حقا من حقوق النشرأال أمل/  أن أبكي/  أن أمشي بغري الشارع الرمسي/  أن أنطق/  أن أسكت
  .2للنريان جمانا

بطاقة إىل الرفاق، يكشف هلم فيها عجز  1958عام  "حنا أبو حنا"ومن حبسه يف سجن الرملة يرسل 
، أرادوا إسكاا باحلبس فإذا ا تتحول  ، إذ مل تزد القيود قصائده إالّ متردا وانطالقا العدو عن حبس أناشيده

وعذابه إىل شواظ من نار تأكل السالسل والقيود، وجحيم يقذفها الشاعر يف وجه الطغاة حتت هليب السجن 
ويقض مضاجع اخلصوم، ويستثري الرعب حىت يف احلديد الذي أرادوا تطويقه به، وتصبح القصيدة املتحديـة  

  : ، ومن احلواجز والسدود ومن حشود العلوج أقوى من السجن وأقوى من اجلند املدجج بالسالح

نار، /  بالسالسل والقيود/  ، ال تكبل نار تأجج/  بل أهلبوا نار القصيد/  خسئوا فما حبسوا نشيدى 
عجـب لشـعر   اف/ اللدود مضاجع اخلصم/  شرف لشعري أن يقض/  وزمرة العسف املريد/  جحيم للطغاة
ى وأصلب من حشـود  أقو/  بالعساكر والسدود/ أقوى من السجن املزنر/  يف مهج احلديد/  يستشري الرعب

  .3أبدا نشيدى/  علوجهم
تـنري  ل تدك جدران السجون وتكتسح حبروفها املتوجهة الطغاة وكذلك تصبح كلمات البيايت قذائف

  :ملستضعفني يف األرض وتصنع املعجزاتا طريق

ـ حبروفهـا املتو  / وتضيء للموتى منازهلم وتكتسح الطغاة/  كلماتنا ستدك جدران السجون  / ههج
  .4ما كان ال، عبثا يكون ! كلماتنا

  :وتصري قصائد حممد جة األثري شواظ نار حيرق ا األعداء ويرهق نفوسهم

  .5بشراي إين سوف أرهق نفسه              صعدا وأحرقه بنار قصيدي
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فالشرف كل الشرف لشعر يغيظ األعداء ويقلق راحتهم، ويهزم ترسانام العديدة واملتنوعـة، مـن   
ربين وجالدين وآالت عذاب وفنون تعذيب، واد كل اد للشعراء والكتاب الواقفني يف سجون وجنود وخم

  :وجه الطغاة، اخلائضني بسالحهم الفريد معركة املصري
  .1والضاربني يد الطغاة/  ، معركة املصري اخلائضني، اليوم/  اد للشعراء والكتاب، أحباب احلياة

، أو  ، فإذا منع الشعراء من القـول  ملدينة ال تكون إال بالشعراءولذلك ينتهي مظفر النواب إىل أن ا
فلن يرتفع يف مسائها  -كما نعتهم بسيسو من قبل-احتكر فن القول غريهم من أصحاب خمايل الشعر أو الشعري 

  :إالّ نقيق الضفادع الذي يعلن عن موا

  .2يقتلها النقيق/  أو حيتكر الكالم كالشعري يا حبيبيت/  مدينة مينع فيها الشعر
كانت هذه إحدى صور جتربة السجن بكل مراحلها من حلظة االقتياد إىل السجن إىل أقبية العذاب وما 

يال، ، تتمازج فيها احلقيقة باخل من عذابات معنوية ومادية كثرية و خلف قضباا يتجرعه السجني بني جدراا
،  را، نافذةجح، قبوا، زنزانة،  قربا ني هو صلته باملكانجانبا من جوانب حياة السج تناولت والتراثي باألسطور

، ومهـا الزمتـان    ، وصلته بالسجان وما حتت يديه من آليات العذاب من اجلهة األخرى من جهة... كوة
مريرتان تطاردان السجني وحتاصرانه أىن وىل وجهه وقد صارعهما بأساليب شىت بالصـرب والتجلـد حينـا    

 .ا آخر، وحاول بأسلوب آخر جتاوزمها إىل فضاءات أرحب من ضيقهما وقتامهماوباملواجهة والتحدي حين
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 * الثـالثالفصـل * 
 تجاوز محنة الحبس بصناعة فضاءات أخرى

 

  .التواصل مع األهل واألحباب - 
 .أو جامعة ،ومدرسة علميةإلى ناد أدبي وفكري تحول السجن  - 
 .الهروب إلى مالذات أخرى - 

  

  
  

Θ Ε                                                              



 

  : التواصل مع األهل واألحبـاب -
إن انفتاح شعراء احلبسيات على السياسة وانشغاهلم باجلوانب الوطنية وإغـراقهم يف عـوامل الـرفض    

السياسة  أن تكـون   كادت حىت خطوط النضال السياسي حىت وهم خلف القضبان والثورة، واندفاعهم يف
، إن كل ذلك ال يعين جتردهم من ذوام وختلصهم من جوانب  تتنفسه أشعارهم اخلارجة من هناكالذي اهلواء 

عـة  حيام االجتماعية، ذلك أن اإلنسان كائن اجتماعي حيتاج إىل تواصل مع اآلخرين وبناء عالقـات متنو 
معهم، وال يستطيع العيش بعيدا عن ذلك الوسط احليوي، إنه يف حاجة دائمة إىل االنتماء واالرتباط باآلخرين، 

إىل جانـب حاجيـات    1"وهي حاجات حيوية عند اإلنسان تنمي إحساسه بذاته وتشعره بوجوده اإلنساين"
  .كثرية اجتماعية وبيولوجية وشخصية

نزالئه فاستسلم بعضهم لقوانينه اجلائرة الضـاغطة، وانتابتـهم    ولكن السجن وقف حائال بينها وبني
حاالت من اخلمود والكآبة والفتور، ومترد بعضهم اآلخر بصناعة عوامل خاصة تشعره بانتمائه، وكان منـهم  

رغبته  حركة السجني الشعراء الذين مل تلغ اجلدر واحلواجز واحلراس والقيود وكل ما أعد داخل السجون لشل
تواصل باآلخرين، باألهل، باألحباب باألصدقاء ، برفاق النضال، ألن اإلنسان إذا حرم من شيء مرغوب يف ال

، وركب يف سبيل الوصول إليه املخاطر، وكما حاول الشعراء من قبل اختـراق  2فكر فيه أكثر مما كان ميتلكه
طلحوا على تسميته بعصابات ممنوعات السجن واحلصول على أدوات الكتابة وريب ما كتبوا بواسطة ما اص

التهريب، وكما حاولوا من قبل اختراق فضاء السجن واالطالع على العامل اخلارجي من النوافـذ املختنقـة   
الصغرية املعلقة يف أي ركن من أركان الغرفة املظلمة ومن  تاباحلديد، وأنصاف النوافذ إن وجدت، ومن الكو

فإذا كان السجن ضـريرا أو  . حزمة النور من التسلل إىل الداخلملنع  اح والسجان يقف وراءهتيب املفتاوثق
أعمى بال كوة جلأ أولئك املقبورون يف أحشائه إىل التنصت حلركة احلياة خارجـه ومل يستسـلموا إلبعـاده    

وقنعوا يف أشد حلظات العزلة باإلنصات إىل صدى اخلطوات اآلتية مـن بعيـد إىل أن ختتفـي     االضطراري،
وتعرفوا من خالله على الزمن واختذوه ساعتهم املفرقة بـني الليـل   . قبضتهالسكون والظالم  وتتالشى ويطبق

والنهار،فقد حاولوا التكيف مع طقوسه بأساليب إن دلت على شيء فإمنا تدل على صمود الشعراء وحتـديهم  
مام الشديد، ألن روتني السجن وجتاوزهم كآبته وتكرار أحداثه حد امللل بصناعة عوامل شىت عوضوا ا حر

احلبس يقوم أساسا على احلرمان من احلرية، وألن حرمان أي جانب من جوانب احلياة وحاجياا األساسـية  
  . 3"بالضرورة إىل تعويض حمتوم"يدفع بصاحبه 

  كان الشعر أول جسر ميدونه للتواصل باألهل واألحباب، يسألوم عن مواطن حيـام احلـرة،   قد و
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لواعج أشواقهم، يوصوم، يصربوم وأحيانا يبثوم أحزام وشكواهم، وأحيانا ميتطون إليهم يفضون إليهم ب
األحالم كنوع آخر من التعويض، ينعمون فيها للحظات بقرم، ألن احللم ال يقدم للمعتقـل أو السـجني   

بلده، بالقرب من أصدقائه  وإىل. رؤى حتمله إىل ما بني أسرته"مشاهد من عامله احلاضر، ولكنه يقدم له غالبا 
  .1"ومعارفه، فهو جيد نفسه حاضرا يف كل ذلك املاضي

ويف كثري من األحيان ال سيما يف املعتقالت واحملتشدات والزنازين اجلماعية ينشئ السجناء جمتمعـات  
يقـة  أخرى صغرية بديلة عن جمتمعهم املفقود ويصنعون نظاما داخليا يتقامسون فيه الوظائف والواجبات بطر

يعجز عن حتقيقها عتاة السجانني بسياطهم وعصيهم، ولكن التآلف واحلاجة صنعتاه بعفوية وتلقائية، ورسم لنا 
كما انفتح الشعراء علـى  . الشعر بعض مالمح تلك احلياة مبؤسساا العلمية والدينية، والثقافية والفنية وغريها

رى عرب أحناء العامل وخباصة الشـهداء منـهم،   بعض عذابات رفاق النضال معهم يف السجن أو يف سجون أخ
وأطلوا على فضاءات األمل يف الغد القريب، أو فضاءات إميانية روحية وارمتى بعضهم بني أحضان الطبيعـة،  
ومنهم من هرب من سجنه إىل عامل آخر يغيب فيه عن اإلدراك، هو عامل اخلمر كما فعل مصطفى وهىب التل، 

  .رب إىل عوامل األمل الفسيح يف الغد املشرق ورأوه قاب قوسني أو أدىنولكنهم أمجعوا كلهم على اهل
ومما جتدر إليه اإلشارة أن الشعراء حىت يف هذا اجلانب الوجداين اللصيق بالذات، خاصة ما تعلق مبناجاة 
معه  األهل والتواصل معهم مل يستطيعوا التخلص من السياسي، فكان هناك تداخل بني االثنني ومتازج يستعصي

الفصل بينهما، فما تلك العوامل التعويضية املصطنعة وما تلك القصائد انحة إالّ من نتاج ذلك الواقع السياسي 
  .بكل مالبساته، بكل قمعه واستبداده

  

ويأيت التواصل مع األهل يف مقدمة الفضاءات النفسية اليت صنعها السجني هروبا من واقعـه املسـدود   
جواء السعادة والفرح يف ربوع املاضي، فمما الشك فيه أم مجيعا خلفوا أهال يبكون اآلفاق وحبثا عن بعض أ

. وحينون إليهم ويتوقون إىل مسـاع أخبـارهم  ) إخوان وأخوات، وأبناء - زوجات -آباء  - أمهات(فراقهم 
وـا أول  ويبدو أن أكرب مساحة للحوار والتواصل هي تلك اليت منحها الشعراء لألم والزوجة واحلبيبـة، ك 

املتأملني للفقد وأشدهم حزنا، فهذا عبد العزيز أمحد هاليل خيص األم وحدها بأربع قصائد، يتخيلها يف األوىل 
تطوف أركان بيتها وتتحسس آثار ابنها الغائب ومواطنه، غرفته اخلالية، سريره املوحش، وتغرق يف ذكريات 

وهلوه تسترجعها مع أخته إىل أن ختنقها العربة وتفـيض  الصفو واهلناء وترحل إىل عوامل طفولته وأماكن لعبه 
األحزان، وتتذكر ليلة اختطافه وتذهب معه باخليال إىل السجن لتعود العربة اخلانقة من جديد ورعدة احلـزن  

  : واألسى
  هنا كـان يلعـب يـا    /  هنا قصة النشأة الغاليه/  هنا املهد يف وحشة باديه/  هنا حجرة مل تزل خاليه
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/ هنا راح من بني أحضانيه/  هنا كانت الليلة الشاتيه/ وترعد يف حزا أميه/  وختتنق النظرة احلانيه/  "ساميه"
  1...وختتنق النظره احلانيه/  هنا كبلوا ابين يا ساميه/ بسجن ضراوته عاتيه/  ليحيا مع الذل يف ناحيه

عض تفاصيل حياته هناك، فيبدأ ويف قصيدة أخرى يبثها شكواه من ظلمة السجن وحديده وينقل إليها ب
بالصباح الذي يفقد معناه يف السجن بكآبته، إذ يصطدم حبواجز السجن فال ينري كما اعتاده الشاعر، تعقبـه  
الوحدة القاتلة وما تصنعه بالنفوس، وهنا بني يدي األم تسقط كل احلواجز، فإذا تقوى السجني أمام سـجانه  

بني أحضاا ال يستطيع مقاومة ضعفه اإلنساين فيبكي ويفضـي إليهـا    نهبصربه ومتاسكه اخلرافيني فإ وحتداه
  :جبانب منه، ويبثها شكواه من قيوده وحديده الذي قتل كل أمانيه وزرع اليأس القاتل يف كل دروبه

/ يا أم إين ها هنا/ سود تكللها اجلراح/ صبح كئيب ال ينري وعلى مفاتنه ستور/ يا أم قد طلع الصباح 
/ من قسوة الـدنيا يثـور  /  أبكي وقليب املستجري/  أبكي األماين الغاربه/  الذَّاوياأبكي الشباب / وحدي هنا

وحدي مـع القيـد   / يا أم إين ها هنا ..يا أم إين ها هنا/  يف طي القبور:  فأقول / ويصيح يب أين اخلالص؟
  2.والدهر يسلبه مناه / ظمآن يهفو للحياه/ يف ظلمة السجن العتيد/ احلديد

وصف من اجلنـود يطوقهـا    !ويروي لنا إحدى اللقاءات احلزينة اليت أتاحها السجن، وأي زيارة هي 
وقبلهم سلك من احلديد الصلب يقف بينه وبني هذه الزائرة اليت هيجت أشواقه وهزت فؤاده عنـد اللقـاء   

عينيها السجني ولكن سـلك  بنظرا العاطفة احلانية وجناوى عينيها وصمتها احلزين ، فمنتهى مناها ضم قرة 
وصف اجلنود حيوالن دون املىن ودون العناق، ويشتم اجلنود رائحة الطعام ويرونه مـن   .احلديد العايت الشديد

ا، لتصدم القلوب بالصفري احلاسم غري عابئني بتوسالت دموعها ورجائه ،بعيد فيصادرونه باسم النظام والقانون
لفراق وصيحات اجلنود، وال سبيل إىل الوداع فسلك احلديد وصف اجلنـود  املنذر بنهاية اللقاء، وحيني موعد ا
  :حيوالن دون ذلك الوداع الكئيب

وأنة / وكل األسى/ يهز الفؤاد لدى امللتقى/ ووجد يثور/ وشوق كلفح اللظى يف الصدور/ دموع تفور 
ـ حيو/ نـود وصف ج/ ن الصلب عات شديدوسلك م/ وقيد حديد/ لضمة قرة عني/ أم براها احلنني ون دون ل
/ ويصرخ يف األم قلب شـهيد / فيعلوا البكاء/ وباسم النظام يرد الطعام/ ويا رب أم تعد الطعام/ عناق احلديد

ويصدر أمـر  / ويعلو الصفري/ يرقون يف مأمت للشجون/ لعلّ اجلنود/ وراء الرجاء/ ويف لوعة احلزن تلقى الرجاء
وكيف الـوداع وكيـف   / وباسم النظام/ بلحن الوعيد/ ح اجلنوديصي/ وبني الصفري وبني الزفري/ خطري مرير

  .3حيولون دون الوداع الكئيب/ وصف جنود/ ومن بيننا قام صخر مشيد/ السالم؟
ويوجه إليها رسالة شعرية حيملها رجاءات متتالية ويوصيها إن هو مات أن تطوف جبثمانه كل حجرات 

ذات يوم، وبه كل ما حرمته منه جـدران السـجن،   البيت وكل ركن من أركان ذلك الفضاء الذي ضمه 
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حناا قبالا صدرها الدافئ، ملسات كفيها، وتروي قلبه الظمآن بكل ما حرمه، ويوصيها بإخوته الصغار أن 
فقد حفظ عهوده ودروسه وها هـو   .رسالة إىل أبيه امللتاع، احلائر تزودهم بالصرب، ألن املوت حق، وحيملها

  .1تاردرب العاليلبس ثوب النبل وخي
يا حبييب، هكذا : " كما يبعث حممد مجيل شلش برسالة شعرية إىل أمه ردا على رسالتها احلزينة الباكية

حاول فيها أن يرفع من معنوياا بتجاوزه احملنة، فها  ،2"خلفتين، وحدي، غريبه، أشرب الدمع، وأجتر السواد
روبة تتراقص أمام عينيه، وها هو باق على عهد وفائه وإخالصه هو يكتب إليها، ورؤى العامل اخلافق بآالم الع

هلا، ويدعوها أن تكفكف دموعها، ألنه مل يكن جمرما أو سارقا أو كافرا، وأن دأ وتبتهل يف صلواا ودعائها 
  :له وهلذا الشعب الصامد الذي قد يعرى وجيوع ولكنه لن يتوقف عن نشدان احلقيقة

/ بآمـال العروبـه،  .../ يرقص العامل خفاقـا /  وبقليب/  يا أمي احلبيبة../ .من هنا أكتب باسم احلب
ومل أسـرق طعـام   .../ أنا مل أشرب دم الناسِ/ فما جيدي البكاء؟.../ من أجلي.../ كفكفي دمعك يا أماه

أماه، مـن   حنن يا.../ فاهدئي، وابتهلي من أجلنا/ ، أنا مل أكفر برب أو مساء/ ، أنا مل أقتل بريئا/ ، البسطاء
مـرة   / من أجل احلقيقه.../ ونغين خلف سور الليل والقضبان/ ، للسراديب العميقه/ أجل غد اإلنسان منضي

  .3وحيب.../ حتيايت.../ لعينيك .../لك يا أمي/ ومن أعماق قليب... أخرى
مـه  رسـالة إىل أ " أكادميية أنصار الثورية-قيس "الذي وقع قصيدته باسم  "أنصار"كما يوجه شاعر 

، فهذا أخوه مفقود يف اجلبـل ال   يذكرها فيها باملصري الذي آل إليه عاملهم من تشرد وضياع على يد اليهود
تصلها أنباؤه، وهذا هو يف السجن ال ميلك رسوال إليها غري دفتر أشعاره، وذاك رفيقه يسقط شهيدا، ولكنه مع 

ا تضاعف آالمه، فيكفيه أمل األصفاد وسياط كل ذلك يدعوها إىل الصرب وكفكفة الدموع، ألن حزا ودموعه
  :اجلالد ومهجية األوغاد

/ ورفيقي استشهد يف الوادي/  وأخي مفقود يف اجلبل/  وأنا موجود يف السجن/  أمي ال تبكي سجين 
والباقي /  آثار من ضرب اجلالد/  ظهري يؤملين/...يكفيين أمل األصفاد/  يقتلين حزنك/  ال تبكي أمي أرجوك

  .4حزنك يقتلين يكفيين أمل األصفاد/  ال تبكي أمي أرجوك/  عن األوغادمن ط
إنين مر على عـيين، تـأريخ   "ومثله يتوجه جواد مجيل إىل قلب األم بشكواه وآالمه اليت فاقت التصور 

، ولكنها ال تفتأ برغم االنسداد الذي ميأل عليه اآلفاق تبعث فيه األمل وترتفـع بـه مـن    5"رهيب ال يصدق
  : كات اليأس إىل مدارج األمل والصرب، وهو ما يبشرها الشاعر بهدر

                                                
 .64 -  61 -   املصدر السابق  -   1
 .170 -  احلب واحلرية –مجيل شلش حممد   -   2
 .172 -  نفسه املصدر   -   3
 .235 - أدب املعتقل  -  33صار أن  –حسن سعدون   -   4
 .80 -  للثوار فقط  –جواد مجيل   -   5



 

: وتقولني :/ بالسيف اخلرايف املذهب/  هل نشق األفق،/  لست أدري،/  وراء األفق كوكب:  وتقولني
  .1/ومساء مقمره/ برديا، وطني/  إننا خنفي وراء اجللد يا أماه/  غافيا حتت جدار املقربه/  دعو اجلرح الدفني

وبلغة الواثق يف الغد اليت عودنا عليها جل الشعراء خياطب مسيح القاسم أمه، وهو يتخيل بعض ما تفعله 
أي أم فجعت بفقد فلذة كبدها يف غياهب السجون، فيحزن ألرقها وبكائها الصامت من أجلـه، وأسـئلتها   

يه، فكل ما يف البيت يذكرها بالفراغ املكبوتة عن يوم عودته، ويتأمل إلحجامها عن الطعام أو فقداا الرغبة ف
، إلجهاشها بالبكاء كلما سأل عنه أصـدقاء،  ...كالمه...الرهيب الذي خلفه وراءه، مقعده اخلايل، ضحكاته

ولكنه ال يفقد الثقة أبدا يف املستقبل، فيخاطبها يف يقني الواثق ويؤكد هلا أن روعة احلياة إمنا تولد من رحـم  
ئره املقبل خفاشا أعمى، وإمنا هو النهار الذي ينحين له السجان وتتهدم من هليب ناره املعتقالت، ولن يكون زا

  :جدران املعتقل
من شغلهم إخويت / تبكني يف صمت مىت يعود / أنك، من أجلي يف ليلٍ من العذاب/  أماه كم حيزنين 
/ كنين أومن يـا أمـاه  وال كالم ل... فال ضحك... ومقعدي خالٍ/  وتعجزين عن تناول الطعام/  األحباب
مـدجلًا، بـال   ...خفاش ليلٍ/  لن يكون... أومن أن زائري األخري/  تولد يف معتقلي/ أن روعة احلياه...أومن
   ‼2هليبه النهار...مهدما/ ويرمتي معتقلي..ويرمتي/ وينحين السجان يف انبهار/ ال بد أن يزورين النهار/  عيون

النتظار الطويل املرير الذي طاملا عاشت جحيم سرابه األمهـات  أما بلند احليدري فيحملنا إىل مشهد ا
إن كتبت هلـم    ذات أكبادهن وال مىت يعودونلفالفجر، ال يعلمن إىل أين ساروا باملفجوعات مبباغتات زوار 

األفق العودة، وما أمه إالّ واحدة من مئات املكتويات بلظى االنتظار الليلي الطويل، فرياها تز كلما الح هلا يف 
ظل وجييبها كأنه أمامها يراها ويشاركها أملها، أن ذلك ليس ظله، ويلوح ظل من جديد ولكنه أيضا ليس ظله 
فهو هناك جير أغالل احلديد،ويدق منتصف الليل وهي كباقي األمهات عينان مفتحتان تنتظران من آت آلت، 

وشوشات وأحاديث عن عذارى، وتعرب قهقهـات   ولكنه ال يأيت إالّ أبناء الليل، متر أقدام سكارى ومتر حوهلا
لكنه ليس ظله أيضا وهل ملـن  ... املومسات، وتبيت أمه مهم قلقا وتسترجع  ذكريات فقيدها، ويلوح ظلّ

  : يعيشون داخل السجن األعمى ظالل
ويدق / يف ألف غل/  يف السجن يا أمي أجر براءيت/  هنا/ فأنا/ ليس ظلي...ال/  واهتز ظل من بعيد 

وتظل / ... تنتظران من آت آلت/  عينان/  ينبش يف قلوب األمهات/ مثل الويل/ نصف الليل...نصف الليل
.../ ال/  ويلوح ظلّ من جديـد / مسياورؤى وم حول /  من ذكريات/ أمي قلقا يهمهم يف السكون وحفنة

  .3وحدي أعيش بدون ظل... هنا / يف السجن يا أمي/  هنا...فأنا/ ليس ظلي
  خفيفا خياطبه عبد الغفار حممد زكي معاتبا على عدم الزيـارة،   طيفا يب صورة األب فال نراها إالّوتغ 
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ويذهب يف تأويالت واحتماالت شىت هلذا العزوف، فرمبا كان النسيان سبب هذا النفور ، ورمبا غادر الـبالد  
يواصل رجاءه وتوسله املعرب عن كلها، ورمبا جتنب زيارته حىت ال يضعف أمامه وينفلت منه زمام الدموع، و

مسيس احلاجة إىل األهل ملواساته والتخفيف عنه، ولوال أن املرجو هو الوالد حلسـبناه يسـتجدي الزيـارة    
  : استجداء لتجاوز حمنته أو حىت نسياا ولو للحظات قصار هي وقت الزيارة، يقول

  يا والدي مل ال تزور وأنت ذو القلب الكبري؟ 
  ؟ املنري  احلنون وبسمة الوجهمل ال أرى األب 

  هل يا ترى نسي الوداد فلن أرى غري النفور؟ 
  ؟ رــأم يا ترى ترك البالد بال وداع أو نذي 
  ؟ الغزير أم خاف أن يأيت إيل فيسكب الدمع  
  ورــيا والدي رمحاك إن األرض من حتيت مت 
  والدمع جف من العيون وبت كالشيخ الضرير 
  ضر أيها الشيخ الوقورفارحم شبايب الغض واح 
  .1ورـــــلتزور سجين، قبل اللقا يوم النش 

، وال حيضر إالّ يف قصيدة واحدة 2إفضاءاته لألم و ياهايف ثنايا وص كما أشار إليه عبد العزيز أمحد هاليل
  .3أين اختصه أمحد سحنون بتحية عدد فيها خصاله وفضائله عليه

العمر وأم األوالد وراعيتهم يف غياب األب، رسالة مصطفى ومن إفضاءات الشعراء إىل الزوجة، شريكة 
إىل محـى   تلك احلـال بوهيب التل وقد زاره خياهلا وخيال أطفاله ليلة العيد و آمله حزن الزائر فرجاه أال يعود 

، ويعتب عليه إذ مل يبادله التحية والترحاب الالئقني بلقاء من طال به الغياب، ويسبح سجنه وكوخه الكئيب
عوامل املاضي السعيد والذكريات، ويستنجد بالدموع علّه يستريح ولكنها هي األخرى تضن عليه فيبقـى  يف 

  : حبيس آالمه، يقول معاتبا أطياف األحبة وقد برح به الشوق وأضناه احلنني
  اــالقلب هللا أشكو قلبك ا             ـأهكذا حىت وال مرحب
  خبا يها ومض شوق أملح ف           ‼رة ـأهكذا حىت وال نظ

  اــأشم منها عرفك الطيب           ‼ة ـلفت أهكذا حىت وال 
  اــتنورته العني مستهضب  يا هند برق الح يل موهنا          
  وود صدع الشمل لو يرأبا  فرف بالقلب رسيس اهلوى         

  اـين            غداة أمس العيد مستعتبـخيال أطفايل وقد زرت
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  ...1ي وهذا احلمى      حذار بعد اليوم أن تقربامن كوخ إرهاق
يتذكر أيضا زوجته يف ليلة عيد الفطر، فتجيش بـه   2وبعد عشرة أعوام أخرى ويف جتربة سجنية أخرى

فيغرق يف الذكريات وتتراءى له الزوجة بفتنتها املاديـة املعهـودة    ااألشواق ويقف السجن حائال بينه وبينهم
، ولكنه يصطدم جبدران السجن املركزي بعمان فيصدر  ا ويسأهلا موعدا للقاءفيغرق يف وصف مواطن سحره

يـا  " "ال أدري" "يا ليتين أدري" "من يل بأن أدري"صرخته اليائسة املتموجة عرب كل مقاطع القصيدة الطويلة 
  ":ليتين أدري

أحاديـث اهلـوى   / والدهر مىت أملي على اآلالم واحلدثان/  مىت يا حلوة النظرات والبسمات واإلمياء واخلطر
حيل حمل هذا النأي والتشـريد  /  مىت يا حلوة اخلطرات يا مياسة القد / !من يل بأن أدري/  مىت؟/  العذري؟
  / حىت مـىت تتسـاءلني؟  ! صهي/ وقل لبالبل الصدر/  تساؤل  عاثر اجلد/ فلن جيدي! صه.../ لقاء؟/ والبعد

  3....ال أدري 
ساؤالت احلائرة يتذكر هالل العيد وعمره الذي مل جياوز اليومني ويسـأل  ويف ثنايا هذه املناجيات والت

ىل الزوجـة  إيف العيد، فيعـود  من حوله إن كانوا قد رأوه قبل أن يوصد السجان كوة الغرفة ويتذكر صغاره 
 يسأهلا إن كانوا قد ابتهجوا وأجوا العيد بلهوهم وألعام ويتخيل فرحهم فيمتد الفرح إىل بعـض مقـاطع  
القصيدة ونراها تز اهتزازا لنشوة الصغار وفرحة األب هلا حىت وإن مل يشاركهم، ليعود إىل العزف على الوتر 

  :جوابا على كل أسئلته عن أوان التالقي" ال أدري"لة صاحلزين وترديد الالزمة الفا
إذن ...عبـوا إذن ل/  فهذا نافخ بوقا، وهذا ضـارب دفـه  / أجاء العيد وابتهج الصغار وأجوا قصفه

هلا العينان /  وكم زحلوقة زلوا/  كما يثب الغزال الغر وهو يطارد اخلشفه../إذن وثبوا...إذن قفزوا../ طربوا
يكف زماننـا  /  مىت يا حلوة النظره.../ وكم حتفه وكم طرفه/  ومنها حظه اللهفه/  يقوم حياهلا طفل/  تنهلّ
  4!يا ليتين أدري/  ؟...مىت/  !ن أدريأمن يل ب / ؟...مىت / ...أذاه ونكتفي شره/  ولو يف عمره مره/  ؟ عنا

ويتاح حملمد جة األثري مشهد القمر ليلة اكتماله، فيحرك فيه من الذكريات اجلميلة اليت كانت هلما 
يوما حتت أنواره، فيهنأ للحظات قصار يف دنيا احللم واملاضي البعيد، ويشهد عليها القمـر الـذي قامسهمـا    

ا وحياول التواصل معها بواسطتهمسعاد :  
الفنار"أذكرتين                 ليايل أفراحنا يف ...أيا قمر التم               "  

  يغار                 ث                 يسارق أخبارنا أوـليايل نلهو وال ثال
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    ار         ــأنرت دجى ليلنا فاستن ري         ـوأنت على عرشك العبق...
  ار          ــومل يبق يل منه إالّ ادك    مضى ما مضى مثل طيف الرؤى      

  فكيف طواها؟ وكيف استدار؟      ا         ــطوى الدهر عشرا على مشلن
          1زار؟ــان؟          وأين احلبيب؟ وأين املـــفأين الزمان؟ وأين املك

ود إىل واقعه املرير جير أذيال اخليبة ويفيق من غيابه ويدرك ولكن خيط الذكريات يتيه من يده فجأة فيع 
  .أن ذلك جمرد عهد ولّى ومل تبق منه سوى الذكريات

ومما يعتري السجني من ويالت احلبس وأهواله تبدل مالحمه وانطفاء إشراقته، وتعجيل املشيب على كثري 
راع زوجته اليت عهدته باألمس القريب فتيـا،  منهم فهذا حممود طاهر العريب ينبئنا مبا زرعه السجن من شيب 

وأذهلها فعل الزمن السريع ولكنه مل يأسف هلذه احلال اجلديدة اليت أورثه السجن وإمنا راح جييبـها يف فخـر   
ن ذلك الشيب كان يف سبيل الوطن، وهل تدهم احملن إالّ األحرار، وما هو إالّ بشري باخلالص بعـد  أواعتزاز ب
  : د العسرواهلناء بع ،األسر

  دنـنضر الزهرة كالغض اللىت               ــراعها شييب والعهد ف
  نـا               يا فىت الفتيان من فعل الزمـويلت: عجبت مين وقالت
  إن هذا الشيب يف حب الوطنال جتزعي               قلت يا ذات البها 

  نـداف احملى               هكذا األحرار أهـدهم الدهر شبايب باألس
  نــاويه  مثـإن هذا الشيب فجر مشرق                وفخار  ال يس

  .2ن دار الفنتـا                وفكاك األسر مــوبشري باهلنا  بعد  العن
  

املثقلة باهلموم،  هلنفسزوجته بأحزانه ويطلب عندها راحة ويفضي الشاعر حممد الشاذيل خزنه دار إىل 
 ألن غيابه جمرد سحابة ستزول بعودته القريبة إليها، ويوصيها برعاية األبناء وتعلـيمهم  كما يدعوها إىل الصرب

، ويثين عليها حليفة له يف نضاله السياسي باخنراطها  ، وميدح فيها عفافها وكل فضائلها فيه رأااملبادئ اليت 
  :  -ةكما شرح ذلك يف هامش القصيد-احلزب الدستوري 

  

  راءـوائي              أعطاك ربك يا ابنة األمخففي أل" حسنية"زوجي 
  بلقائي  لك بالسعادة فابشريع               ـإني راجففلتصربي صربي 

  3ائيـنأب  هم عملي مهو وحيايتي               ـغذي البنني وعلميهم خنوت
  فالعفاف ردائي ين              أهوى عفافك ــكوين معي قربا وبعدا إن
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  .1يـئل كلها مجعت فما              حسناء فيهم شات حسنائفيك الفضا
ويناجي عبد القادر املراكشي زوجته وقد حال السجن بينهما وكاد األسى يتخطفه عليها إذ انقطعـت  

، ولكنه يستبشر ببوادر النصر ويرى املسافة بينها وبينه خطوات قليلة سوف خيطوها ليفاجئها بزيارة  أخبارها
صباح مكلال بتاج النصر، يقول على ج نونية ابن زيدون الذي ابتلي هو اآلخر مبحنة السجن  ذات مساء أو

  : والبعد
  فقد يئسنا من النطس املداوينا            بأيدينـــاخلوا سبيل اهلوى يأخذ 

  اـأي املصائب مل ترتل بوادينري وكف الدهر قد بطشت           يا ليت شع
  اـــب          كأمنا قد وئدنا يف فيافينـــتسجن ونفي وال رسل وال ك
  ة           مهما انتشى سكرة منها أعاديناــــنأسى عليكم وال نأسى حبادث

  اـميامينقليلة  سوف  خنطوها   ى         ـــالنصر غري خط فلم يعد بيننا و
  .2ا          أو مبكرين ونادي النصر حاديناــــفقد نفاجئكم إن طارقني مس

ما معني بسيسو فيبعث برسالة إىل خطيبته صهباء الرببري ويرمز إىل احلرفني األوليني مـن امسهـا يف   أ
، فقد كانت رفيقته فيه، وقد دفعت مثنه حبس ما  ، يدعوها يف أسلوب رمزي إىل النضال"إىل ص ب"إهدائه 

ن طـوابري  قاظ الشـعب أل ، لذلك حيملها مواصلة الدرب ما دامت حرة طليقة، ومسؤولية إي3يزيد عن العام
الكعوب احلجرية قد عادت إىل املدينة تعيث فسادا وتضم أطرافها حتت أجنحتها القوية أو كما أمساها الشاعر 

  : دأة جائعة تلتهم ذلك العصفور وريشه يتطاير أعالما أعالمامعطفها احلجري، ويشبه هذا امللتهم النهم حب
 ،تنا،ليدق بكفك مفتاح مدين/  عاد الطابور  /والشارع /  والكعب احلجرية عادت، .../عاد الطابور

كشراع إله مكسور  /معطفه احلجري،/  قد ألقى الطابور  /يف /أين شـراعك؟ /  على عظم مدينتنا املكسور
  .4أعالما، أعالما، الريش يطري/  متضغه والريش يطري/ منقار احلدأة عصفور

أما بلنـد احليـديري    5".هي مصباح عالء الدين إىل صهباء"ا ويهديها قصيدة ثانية يصرح فيها بامسه
فيذهب مذهبا آخر غري عوامل احللم والذكريات والبوح اليت وجلها الشعراء وختففوا يف ظالهلا من أثقاهلم، دون 
أن يتخلصوا منها أو ينسوا واجبهم وحاجة األوطان إليهم، فإذا استحضر اآلخرون الزوجة وحاوروها ومحلوها 

ن مرآها يـوقظ  ياهم وأفرغوا بني يديها آالمهم، ها هو بلند احليدري حتضر إليه حقيقة أو حلما فريدها ألوصا
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فيه أحقاده الدفينة أحقاد ما قتلوه فيه من أماين راقصات ذات يوم عندما مل يكتفوا بسجنه وحده وأحلقوها به 
لو مل متتد قضـبام إىل زوجتـه لغفـر     اجلرح الذي ال يندمل، رمبا بذلكهي األخرى، فصار مرآها يذكره 

فال قدرة له على ضرب مواعيـد   ،لك ما أورث غابات أحقاده الكمينةوجتاوز، أما وقد طال امرأة حياته فذ
  :للحب  أوالتحليق يف رحاب األحالم قبل تفجري براكني ذلك احلقد الدفني 

بـالفجر  /  يا من حتلمني... يا أنت/  بعديإ/  ...ال/  ال تبحثي يف ناظري عن موعد/  ابعدي.../ ال
/ أيقظت يف األشواك من عطشـي املهـني  /  لو تعلمني/  أنا من سنني/  باليامسني/  يولد يف رؤى زهر ندي

غابات أحقاد تنـام  /  لو تعلمني/  أنا من سنني/...  حقد األماين املائتات على طريق أسود/  حقدي الكمني
  .1قد ال جييء مع الغد/  ملوعد

الشاعر مفدي زكريا يف زنزانة مظلمة إمعانا يف تعذيبه، بعد عودته من غرفة التعذيب فتتحدى  ويوضع
روحه الطليقة ظالم الغرفة الدامس إىل دنيا احلرية املنشودة، وفضاءات احللم الذي تصبح له قيمته عند سجني 

  .2تشفيات والسجونخارج لتوه من نوبة العذاب، وهل تكون أحالم السعادة إالّ يف األكواخ واملس
ويطلق الشاعر هلذه الروح املتمردة على طقوس احلبس وقوانينه العنان لتتخري مواطن انسياا وسبحاا، 
فتعرج إىل احلبيبة، وتعود إليه حمملة بعبق ينشر شذاه يف ربوع السجن فيهيج يف اخليال من الذكريات اجلميلة 

ب وطنية حىت النخاع ال يستطيع أن يتفيأ ظالل احلب وما يبعثه ، ولكن شاعرنا املشر"سلواه"اليت كانت له مع 
فما تعلق قلبه بامرأة " اجلزائر"من مشاعر يف نفس سجني بربروس مثله، بعيدا عن معشوقته األوىل، وسالبة لبه 

ب اهللا إالّ ألا قبس من نور اجلزائر الفياض، وإالّ الحتوائها بعض أوصاف اجلزائر اليت ساوى حبها يف قلبه ح
وهكذا خيتلط احلب عنده بعاطفة أخرى أمسى منه وأكرب هي حب األوطان الـذي خيـرج    -على حد قوله–

  :الشاعر من ذكريات القلب وسويعات أفراحه إىل حماججة املستعمر ومناقشته وتفنيد مزاعمه
  رقـــقد نام عنها رقييب، ليس يست  ة          ــورب جنوى، كدنيا احلب، دافئ

 كله عبق)سلوى(فالسجن، من ذكر  معطرة           ) سلوى(ا الروح من عادت ،  
  ق؟ــــإليك أهتف يا سلوى، فنتف  الفنا          ــهل تذكرين، إذا ما احلظ ح

  قـــزورقنا            فيسخر املوج منا كيف نلتحــب نسابق الشمس، نغزوها 
  قــن، أشفق أن يفشيهما الشفالءا             سريـوتغرب الشمس، تطوي يف م

  قـــسلوى؟؟ فإن لساين بامسها ذل اوبين           ـهل جت! أناديك سلوى! سلوى
  قـــاخلف وقعة           فقد  أعارك  وزنا، قليب ــــردي  علي  أهازجيي  م

  قــــيرنو إليه كالنا ، حني  يتس را           ـقم واستأذين، يف رساالت اهلوى 
  قــــتنطب األمثال  ا قبس           من اجلزائر، وــــإ مي يف هواها يا الئ
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  قـأهوى فيك طلعتها              فكل ما فيك من أوصافها خل...بنت اجلزائر
  .1زقـال ن آمنت  باهللا ال كفر و ا              ــأعبده  أحبها مثل حب اهللا

  

سجني واخلطيبة رفيقة النضال أما فضاءات احلب املفتوح هذا عن الزوجة اليت كانت سندا قويا للشاعر ال
اليت مل يشر فيها الشعراء إىل طبيعته وأغفلت املراجع اإلشارة إليها، فإن أغلب الشعراء الذين تواصلوا مع احلبيبة 

ثنينا فإذا ما است ،املؤجل إىل حني أو احلب املمنوع ركزوا على أولوية النضال واختاروا ما ميكن تسميته باحلب
أمحد حممد الشامي الذي يتوق يف يوم عيد داخل السجن إىل أيام أعياده احلرة خارج قضبان اإلمام، املنطلقـة  

  : ، ويشكو أمل الفراق الذي غدا عنده أشد من وطأة السجن2"ربا الغيد األماليد"يف دنيا امللذات يف 
  

  حبي أشكو ليايل الفراق رابــــاشهدي يا جنوم كم بت يف حم
  ين وال بالقيود صر ساقيــــــال أبايل مرارة العيش يف سج

  .3اقــحبها قد طغى على كل شيء              فأنا منه يف أشد وث
  

عبد الرمحن الشرقاوي اليت يستحضر فيها طيف احلبيبة خيفف بـه عـذابات   " جنوى"استبعدنا إذا ما و
فال نكاد منيز  لوبني احلب والنصاني احلبيبة واألرض السجن، وجدنا باقي الشعراء يؤجلون احلب أو ميزجون ب

أيهما يريد الشاعر وإن كنا نرجح الوطن على احلبيبة، من خالل قراءتنا لنصوصهم الشعرية مثل قصيدة حممد 
  : اليت مل تكن إالّ العراق" أغنية حب إىل شهرزاد"مجيل شلش 
  .4لعينيك نفىن ليحيا العراق/ ك يا بسمة الرافدين،لعيني/ ، يا شهرزاد اجلديده، لعينيك يا حلوة املقلتنيأ

أين تتوحد احلبيبة باألرض وتأخذ من صفاا الكثري، " عاشق من فلسطني"ومثل قصيدة حممود درويش 
  :ويراها يف كل ذرة من ذرات الوطن وأوجاعه

../ يف الشوارع...يتك يف املواقدأر / رأيتك يف شعاع الدمع واجلرح/... رأيتك يف خوايب املاء والقمح
وكنت مجيلة  / رأيتك ملء ملح البحر والرمل/  !رأيتك يف أغاين اليتم والبؤس / يف دم الشمس...يف الزرائب
  . 5كالفلّ...كاألطفال...كاألرض
ون بألوان ثورته وانتصاره وانكساره حىت قال فيـه نـاظم   تلكما ميتزج احلب بالنضال عند البيايت وي 

  مأساة الشعب على ج معظم شعراء بظالل وخيتلط عند سعدي يوسف ،  6"الهإن حبه لون من نض"حكمت 
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  .1الواقعية يف العامل العريب
فعن احلب املمنوع الذي حتول دونه تفاصيل الشارع الفلسطيين املزروع بالشرطة واجلنود ويتربص بـه  

، عن كتمانه، ألن احلب ممنوع ونلمح اعتذاره اخلفي للحبيبة عن غيابه "حممود درويش"قطاع الطريق، حيدثنا 
  :يف هذه املدينة، وال شيء فيها يأذن ملواعيده بالتنفس يف شوارعها املدججة

هنا البوليس ! نامي/  وال الطرقات حتترف احلنينا/  شواقه تأيتأوال /  ال منديله يأيت/  قالت لنا الشرفات
/  للعيـون السـود  /  ألصنام إن أعلنت حبكتتكسر ا/  هنا الشرطي والقدر العتيق../ احلب ممنوع/.. منتشر

  ...2يتربصون بكل عاشقة/  قطاع الطريق
مانعا آخر يقف دون املواعيد واألفراح، يضرب أحدهم الصيف موعـدا   "أنصار"كذلك كان سجن 

للفرح، ولكن حبال السجن كانت هي األسبق، فيأيت الصيف وميضي وال يأيت معه فارس األحـالم، وتظـل   
  .3تظار الوعد املوؤود واملوعد الضائع خلف القضباناحلبيبة يف ان

ا كان رسالة حزينة من احلبيبة، حتاول فيها إيقاظ أحالم املاضي وتذكريه مب "حممد مجيل شلش"ويتلقى 
ها بواقع حاله احملاصر باألسر، ولكنه يرنو لفجر العروبة الزاهي ويدعو على زهرة ئبيكنه من مشاعر وأشواق فين

، وعلى حلنها املخضوب باالنطفاء يف خضم معركة املصري، ألنه وإن ظلّ  ري هو اآلخر بالذبولهذا احلب األس
  :يؤمن باحلب فإنه يؤمن أكثر أنه ال بد هلذا احلب من فجر يهب به نقيا ال تكدر صفوه قيود

قـا،  ظمآن، حمتر/ أنا ال أزال، وراء قضبان احلديد/  وبالنجيع،/  يا موكب احلب املخضب بالدموع، 
فلتذبلي يـا زهـرة احلـب    /  فجر العروبة، وهي تكتسح السدود،/  : لفجرنا الزاهي اجلديد/ أغين للنضال 

 / إني، وإن قالوا، وإن كذبوا عليك،/... يف طوفان معركة املصري.../ ولتختنق، يا حلنها املخضوب/ األسري،
يكحـل  .../ ر، باحلب املعذب، بالغد اآليتبالفج/  مازلت أومن يا حبيب/  مازلت أومن أيها النائي القريب
  .4مقلتينا باهلوى الصايف العميق

أما األبناء فيشكلون هاجسا كبريا لدى األب السجني الذي اختطف من بني أيديهم وهـم يف أمـس   
، وحيملـون أمـر رعايتـهم     ولذلك رأيناهم يسألون عن أحواهلم كل زائر وال سيما األمهات. احلاجة إليه
، ويهيئوم للمسـامهة يف   ، ويرسلون إليهم أشواقهم ووصاياهم على املبادئ اليت سجنوا من أجلهاوتربيتهم 

فلـذات   ويتخيلون أحيانا . ، إذا دعاهم لبوا نداءه ملك للشعب) اآلباء واألبناء(صناعة املستقبل، ألم مجيعا 
  .أمامهم فيوصوم باألم والوطن خريا األكباد

  حياول االحتماء باحللم من أولئك القاتلني الذين حيصون أنفاسـه يف ذلـك    "ايتعبد الوهاب البي"فهذا 
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ليفتح عينيه على إحدى  "اعلي"الوطن املعذّب السجني، ويسجنون آباء كثريين لصغار آخرين مثله، فينادي ابنه 
ه بنهضة الشـعب  منشغال بلعبته وال جييب أباه، يبشر يار، برغم صغر سنه،و حىت إن ظل الهصور الواقع املري

العظيم وسقوط األغالل عن الوطن احلبيب، وحىت إن حالت بينه وبني فلذة كبده كتل اجلليد اجلامثـة علـى   
قلوب الطغاة، وأجاب نداءاته املتواصلة الصدى، فإنه يواصل رسالته ونصائحه إليه حىت ختامها احلامل بشائر 

  : النصر، يقول
فجاوبين الصدى /... كالليل يهبط فوق رأسي، كالضباب/  دناديت بامسك، واجللي/  ولدي احلبيب/ 

/ ويبشرون/ آباء إخوتك الصغار/  حيصون أنفاسي، ويف وطين املعذب يسجنون/  والقاتلون/  "ولدي احلبيب"
ووراء أسـوار   /... اله بلعبتك اجلديـدة، ال جتيـب  /  وأنت اله، ال جتيب ، ال جتيب/  بالعامل احلر، العبيد

  .1وأنت اله ال جتيب/  حمطما أغالله، ولدي احلبيب/  يستيقظ الشعب العظيم/  السجون
وإليه ثانية يوجه الشاعر نداءه وشكواه من تلك اجلدر اليت ال تريد أن خيفق بني أحضاا أي شعور مجيل 

  :فما عندها من دواء للمشاعر إالّ النسيان أو املوت، ويستعني بصغريه  على جتاوز حمنته
/ فمد يل يـديك / كناري الصغري، قبلتان/  إليك هدييت/...  أن أنساك أو أموت:  األسوار قالت يل 

  .2، ويف مدينيت السماء متطر يف قليب/  فإنين حزين/  ، يل يديك رغم سجون األرض
،  ، حرة طليقة وتذكره بطالقة وحيوية ابنته فوزيـة  وتطل على معتقل أمحد سحنون عصفورة خفيفة

  : ، ألن ساعة اللقاء البد آتية ، ويرجوها أن تفرح ومترح بالعيد ه إليها وأشواقهفيحملها رسائل
  )بفوزية(من بينهم تدعى  ي               ــكوين رسوال صادقا للت
  !رةـــحتية  الطل  للزه!              هــــوبلغيها من أب وال

  ! حلسرةبا ى              وال يذب قلبك ــال لكي باألس: قويل هلا
  ةـواحتفلي بالعيد يف غبط  ال تعبسي             -كالزهر–وابتسمي 

  ! ةـحيلم يف النوم ويف اليقظا              ـــأبوك مازال حليف الوف
  .3! ى                البد  للغائب  من  أوبةــوسوف تأيت ساعة امللتق

ويعيش بعض اللحظات السعيدة بني احللم  ويستحضر عبد العزيز أمحد هاليل طفلته على براق األحالم
والوهم، يراها فتنتفض الفرحة األسرية ويطاوعها حينا، ولكن تساوره الظنون يف حقيقتها، ويتساءل، أحلـم  
ذاك أم خيال، ويفيق من عوامل احللم، ويدرك أنه جمرد طيف تالشى، فيودعه برتيف الدموع املزلزلـة لقيـود   

  :  السجن وأسواره
  اـوجنة روحي وأطياره  يا طفليت              لقلب أراك مىن ا
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  اللؤلؤي              يهدهد يف النفس أقطارها وسحر ابتسامتك 
  اــدعيين أعانق يف ناظريك             مجال احلياة وأسراره...

  اــفمن مقلتيك يسيل الصفاء            وتستلهم العني أنواره
  !ا؟ــتؤجج بني احلشا ناره   ورة         ـأحلم أرى ذاك أم ص
  اـوقد ردد القلب تذكاره يت          ــيريين سناها خيال ابن
  .1اــأسوارهز  القيود  و رة            ــوترتف من أعيين عب

وقد عاد كل  يعد ويتخيل مرة أخرى صغريه وهو يبكي ويسأل أمه عن ذلك األب الذي طال غيابه ومل
دايا والبشائر، ويضعنا أمام حصار األسئلة لقلب هذه األم احلائرة اليت ظلت متنيه بالعودة اآلباء إىل أبنائهم باهل

رك بداخله اهلـواجس  حيولكن متر األيام وينقضي عام إثر عام بفقره وجوعه وال ظل أب يلوح يف األفق ، مما 
عنوانه ليكتـب إليـه    والظنون، أيكون قد نسي، أال يذوب شوقا إليهم كما يتحرقون، ويسأهلا يف هلفة عن

  : يستعجل أوبته ورجوعه
  دودــصاح الصغري بأمه والدمع جيري باخل

  من سفر بعيد  وهــأماه، كل فىت يعود أب...
  ودــالسعائر وــعه اهلدايا والتحايا والبشم

  دـا أماه يف سفر مديــوأىب كما خربت  ي
  ودــات  وبالنقــيبغي به  إمتاعنا  باملغري

  دـا رهن احلديــأم زوجهوتألألت عربات 
  كم قلت يا أماه سوف يعود والدك السعيد...

  دـــــجدي  لكنه  عام  مير وإثره  عام 
  رودــــوزنا األيام هز الريح للفرخ الش

  وعودـيا أم أين مضى أيب؟ أسال ومزقت ال...
  دـعي ا كل ــأفال يذوب فؤاده  شوقا  إلين

  ...2دــالربييا أم قويل أين حلّ لكي أهم إىل 
وينقلنا الشاعر نفسه عرب  البنية املفجوعة يف أبيها إىل مشهد آخر أشد وقعا على عودها الغض الطـري  
وأكثر إيالما، هو من نتاج السجن الذي متتد عذاباته يف أحيان كثرية إىل األهل، فهذه أمها تقرر هي األخرى 

جلسام اليت سقطت على كاهلها يف غيـاب األب،  يف حلظة من حلظات ضعفها وانكسارها أمام املسؤوليات ا
االنسحاب من حياا وحياة إخوا الصغار، وتترك فلذات كبدها يف غياب األب لصفعات األيام، وقد كان 
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ذلك القرار املتهور مبثابة صفعة قوية يف وجه الزوج السجني تعمق هوة آالمه وحتفر أخاديدها يف أعماقه، فراح 
لى لسان هذه الطفلة احلائرة، اليت تضطر لوداع أمها وداع األموات ولكنها بقلب الطفلة يعاتبها وحياكمها ع

  :إخواا  ها وحقسعادة صباح مساء وإن أذنبت يف حقالبارة تساحمها وتتمىن هلا ال
  رـــفما فاز إالّ كرمي صب يا ابنة عمري اصربي لألسى              و

  وقد نسيت سحر عيش غرب     يت          ــطفل  وقويل ألمك  يا 
  ر؟ــك               لريمى بنا يف عذاب نكـعلي ويا أم ماذا جنينا ...

  رــفراخا هلا جانب منكس اة               ـاحلي رميت بنا يف خضم 
  ر؟ــالعم اح               بأوراقنا يف ربيع ـفكيف نعاجل عصف الري

  رـــكأن الزمان هلا قد قب    برغمي أقول ألمي الوداع           ...
  رـوأوالدها، غري ذاك السف  ا               ــبيته فما فرق األم عن 
  وما اخترت غري اهلوى والبطرا                 ــيا أمن ولكنك اخترت 

  مع الصبح دوما وعند السحر تسعدي                  سأدعو لك اهللا أن 
  .1رـوأدمت كؤوس هنائي بض        ت        ـــفإنك أمي وإن أذنب

وال ندري إن كانت هذه إحدى صور عذاب الشاعر، أو نتاج مشاهداته ملعاناة سجناء آخرين عاشوا 
  .معه يف السجن وأحس بأمل مثل هذه املأساة فترمجها شعرا

وتتسرب إىل مسامع الشاعر السجني مرة رنات وأصوات أشبه بصوت صغريه النائي، فتـذكره بـه،   
راود خياله أسئلة كثرية عنه، أهو اآلن يف ملعبه مع أتراب جدد ال يعرفهم األب املبعد، أ مازال يذكر املاضي وت

ومتعه وطفولته، أيذكر عبثه باجليوب واختطافه حبات احللوى املهيأة خصيصا لفرحة ذاك اهلزار وتغريده، أما 
  :اه حىت صورتهزال يذكر أباه، أيرجو رؤيته ولقاءه، أم أن طول الغياب أنس

  ديـيب ولـة                ذكرتين حببيـهذه األصوات فيها رن
  دد؟ـليت شعري، أهو يف ملعبه                بني أتراب صغار ج

  د؟ـيذكر املاضي وقد كنت له               خري معوان، وأقوى سن
  دـم               فاحصا كلً جيويب باليــكم يلقاين بوجه باس

  ردــاحللوى اليت أعددا               هاتفا  مثل هزار غخيطف 
  ي              وهو يرجو أن يراين يف الغدـيذكرن أتراه مل يزل ...

  .2دد؟ـره               وزوى طيفي بركن بـغي أم طويل البعد قد 
  ات اليت طاملا انتظرها  ولكن هذه األسئلة احلائرة اليت راودت الشاعر ومل جتد جوابا تفجعها إحدى الزيار
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ومتناها، جييئه السجان بالبشرى، فيهلل وتتماوج األفراح ويضطرم احلنني ويج األشواق إىل لقاء األسرة كلها 
وخباصة ذاك الصغري الغض الذي طال بعده، ويأيت اللقاء صامتا هادئا تتحاور فيه العيون، ويتنـاول الشـاعر   

ولّى هاربا، وتروح األم تدعوه إىل تقبيل تلك اليد اليت طاملا هزته وأرغدت الصغري كي يروي ظمأه إليه ولكنه ي
عيشه، يد الغايل الذي طاملا بكى للقائه، ولكنه يصرخ مستنكرا ألنه يذكر وجه أبيه جيدا وحيفظ صورته النرية 

  :يف الذاكرة، أما هذا الذي تبدى فما هو إالّ عفريت أخضر
  

  اليوم من األهل زياره ،يل ،أن          جان يعطيين إشارة   جاءين الس
  نــن              وبصدري مهسات وأنيـرني يبـفتقدمت ويف قل

  لــمنه  وجها وجبينا  يتهل ي أقبل            ـوتناولت صغريي ك
  راــوبكى من رؤييت واستعبرا            ـى مدبـغري أن الطفل ولّ
  دىـــطاملا هزتك  أيام الندا            ــل يـقبقالت األم  أال 

  ..اكــللقاه  وشجاين  وشج ال بكاك          ـذلك الغايل الذي ط
  راـــكان بدرا ني" بابا"إن  صاح طفلي صارخا  مستنكرا           

  .1ذاك عفريت تبدى أخضرا                                  
  

فيها آالم الفراق  ويتوجه بالدعاء إىل اهللا علّه ينتقم  أما حممد جة األثري فيوجه رسالة إىل أبنائه يشكو
له من ظامليه ويريه ايتهم الوشيكة وجيمع مشل الشاعر املبدد ويرد إليه أهله وأصحابه، وقبل كل ذلك يوصيهم 
بطاعة أمهم واالنتصاح بنصائحها والعمل على مرضاا كمايوصيهم بأخوام بل يوصي بعضـهم بـالبعض   

إىل صفحات هذه القصيدة عدا البكر الذي  وهو حبضورهمتفنن الشاعر يف التورية عن أبنائه مجيعا  اآلخر، وقد
  ".زاهر"جاء ذكره صرحيا 

  

  الـم                سليلة بيت طيب العرق مفضـــــوأمكم ، يا بارك  اهللا  فيك
  غالِمن  أحد ابتغوا الرضى                رضاها، وما كاألم خذوا النصح منها خالصا و

  ضحاي أن  أدنو  إليكم وشوايلأم                وــسئمت حيايت نائيا عن وجوهك...
  ه                 يريين وشيكا كيف يصرع خذايلـــلعلّ الذي  يف حكمه  األمر  كل
  .2اآللـه                 ويفرح قليب بالصحاب وبـــوجيمع  ذاك  الشمل  بعد  افتراق

يف يده قصيدة للشاعر الفارسي الشهري نظامي الكَنجوى  تقلب فيها من معتقالته اليت تعاقب ويف واحد 
  يف النصح والتوجيه، فيعكف على انتخاب بعض معانيها وترمجتها يف قالب شعري مث إرساهلا إىل ابنه البكر علّه 
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  .1يستفيد من تلك الدرر اليت نظمها نظامي وأعاد هو نثرها بني يدي بكره
ينما الشاعر يف معتقل العمارة، تأتيه البشرى بإطاللة مولودة جديدة، يسميها زينـب، باسـم أمـه    وب

ويسجل قصيدة يف الترحيب ذه الوافدة اجلديدة، ويرحتل معها إىل رحاب األسرة يعرفها م واحدا واحـدا  
هو فيه من سجن وإبعاد وما هو نسى اإلشارة إىل ما يويوصيها مبا يليق بكل واحد منهم  من اآلداب، دون أن 

  .2باللّص وال اجلاين وال املهرب، ولكنه حب  األوطان ومثنه الغايل دائما
ويبشر بلند احليدري ولده بالعودة ويتخيل حلظاا وفرح الولد بعودة األب إليه حيا ويتطلع إىل معرفة 

لبه، وإىل فتح آالف اجلراح الغائرة لكن ومعجزة النجاة من خمامن وراء اجلدران  الكثري عن عامل األموات ذاك 
  :األب يتوسل إليه إن هو عاد إليه ثانية أال يسأله عن تلك املرحلة من عمره أبدا ألن جمرد تذكرها يبكيه 

برغم املوت عاد /  حيا/  عاد أيب إيلّ/  !ستصيح /... ألقبل النور الذي يف ناظريك/  سأعود ثانية إليك
/  عن غيمة جتتاز هدأة مقليت/  عما لدي/ إن عدت ثانية إليك فال تسل/  عت غدا إليكأنا إن رج /..أيب إيلّ
  .3فسوف أبكي/  أنا إن سألت/  عما وراء الصمت من زهر وشوك/  ال تسل/  ال

أما فايز أبو مشالة فينقل صورة من صور بطوالت الطفل الفلسطيين الذي صريته املآسي أكرب، وعلمتـه  
ويضعنا أمام آخر مشهد من طقوس الزيارة املعقد باحلواجز واألسالك وصفوف احلـراس،  كبت أناته وآالمه، 

مشهد الوداع أين تقف طفلته الصغرية يف مواجهة هلفة السجان وهو حيث الوقت باإلسراع وميزق بنصل هلفته 
ع اخليط وتنحر على ، ويعجل فحيح اجلرس بقط"م اللهفة: "امه األشواق بعبارا الربيئة دفء اللقاء، وخينق بلج

الشباك األماين لتزلزل الشفاه كلمة الوداع، ويعقبها ديد باالنتقام هلذه الرباءة املذبوحة، ورد الصاع صاعني، 
وقد جنح السجناء بعد سلسلة من  اإلضرابات عن الطعام من افتكاك موافقة مصلحة السجون اإلسرائيلية على 

  : يقول أن تكون الزيارة نصف ساعة كل أسبوعني،
فحارت هدأة الكلمات بني مهابة /  تكتم أنة األوجاع/  وتكتم يف براءا هدير احلزن/  ، وداع:  تقول

جلـام  /  فحني حتمحم األشواق خينقها كما فـرسٍ / مل اللهفه؟/  بني تلهف للقلب كاد ميزق األضالع/ جنالء
حيث الوقت / يقهرها مع التنهيد سجانٌ/  عمل اللهفه؟ وتطوي حتت جفنيها شقائق فوق زحف الدم/  ! وداع

/ وقد هبطت على الشـفتني زلزلـة  /  وقد ذحبت على الشباك أمنية/  وكان وداع/.. ؟ مل اللهفه/  باإلسراع
  .4سنعرف كيف صاعني نكيل الصاع/ كما ذحبوا براءا/  قسم مع  تنهدهاأف/... وكان وداع

م من عالقات وطيدة وفضاءات للبوح واإلفضاء يصنعها جـو  ويأيت اإلخوة يف قائمة املقربني، ملَا بينه
األسرة وتآلف أفرادها وتعاطفهم، فإذا كانت جتربة احلبس، كان اإلخوان بلسما للجراح، وعينا ترعى األبناء، 
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نها فيتخري هلا يبصر من خالهلا الشاعر السجني العامل اخلارجي، وله آمال وقفت القيود والقضبان حائال بينه وبي
  .إخوانه ،أقرب الناس إليه

يرى يف أخيه السند الذي ميكن االعتماد عليه طيلة غيابه، بل يرتفع به إىل دار فهذا حممد الشاذيل خزنه 
مراتب أخرى ودرجات أعلى فهو حارس البيت والسيد واألب مما يوحي أن املخاطب هنا هو األخ األكـرب  

رعاية األبناء نيابة عنه فهو خري كافل بعـد   ةاديه وحيمله أمانالذي حيظى باحترام إخوته الصغار وتبجيلهم، فين
  : الرعاية اإلهلية

  ي               أبقاك ريب إىل األبنا تراعيهاــأخي وحارس بييت سيدي وأب
  .1ما كنت أخشى عليها والكفيل أخي               بعد اإلله وحاشا أن يبكيها

زيز أمحد هاليل بعد عامٍ إىل أخيه ورفيق طفولته وصباه، دعاه فإذا برحت األشواق بقلب الشاعر عبد الع
يف عامل أحالمه، وراح يتخيل تفاصيل اللقاء بعد عامٍ من الشوق واحلنني بسبحاا يف ذكريات املاضي وحتليقها 
 يف أمنيات املستقبل، ومكابدة كل منهما يف مغالبة األحزان وإخفائها، ولكن األحالم أيضا تطاردها مقصـلة 
الوداع القاتلة، وتالحقها قوانينه الصارمة، ويفىن احللم على صوت احلراس وميضي األخ الزائر حيمل صـليل  

  : القيد تذكارا من شقيقه السجني إىل العام القادم
  داءــــبعد عام من فراق وعناء              ودموع  للتالقي  ون
  اءـــنا اللقوانتظار يف صباح ومساء             سوف حيلو لفؤادي

  ي ـا شقيقـي
  اتـــنتغىن جبميل الذكري  بعد عام سوف نقضي حلظات      

  ي ـا شقيقـي
  ورـبني جنبيك وتروي يف حب  سوف ختفي قصة اليأس املرير       

  ورــاألممث  تنسى عامدا شر            رور ـقصة  املرتل يعلوه  الس
  ي ـا شقيقـي

  لــأيها الزوار قد حان الرحي    مث يفىن احللم يف صوت كليل       
  لـــوبأذنيك من القيد صلي   ل          ـمث متضي باكي القلب علي
  يـا شقيقـي                                          

  اقــواشتي بني بشر وابتسام     دا ذاك التالقي      هكذا ميضي غ
  راقـذا الفـشجون وانطالق             وفراقٍ، آه، من ه يوحديث ذ

  .2يـا شقيقـي                                             
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  الشؤم، ممـا جيعـل الشـعراء     فحىت األحالم يكدر صفوها جرس اية الزيارة ونعيب احلراس بفأل
  

الزيارة كلها يف مقطعها األخري اجلارح الذي ميحو كل تفاصيلها وحيوهلا إىل جمرد ذكريات يرجعها  يلخصون
  .سجني كلما اشتد به الشوق وأضناه احلننيال

وإىل جانب األخ الصديق واألب يف آن، يفضي الشاعر بآالمه إىل األخت، ويسقط بني يـديها دروع  
التماسك والقوة اليت كان جيابه ا سجانه وينهل من فيض عطفها وحناا، فقد خصها عبد العزيز أمحد هاليل 

عمره الضائع يف ذل السجن وحرمانه، وكشف عن يأسه الشديد وعجزه بثالث قصائد، حتسر يف األوىل على 
  : بتمنيه املوت خالصا وراحة مما هو فيه من عذاب، يقول

  

  يا أختاه مره إن كأس السجن  ره             ـال تلوميين إذا ما عفت قط
  رهـوعباين ـدمعة حترق  أجف    أودعت كأسي              إذا  ال تلوميين
  رهـبنسيم قد أحب القلب عط ح             ـأصطب ام مضت مل يا ألعو

  يف ظالل الروض أستنشق زهره ق              ــيا ألعوام مضت مل أنطل
 رهــمن أنيين إن عند القيد س  ي              ـصوت ال تلوميين إذا ما بح  

  رهــومتنيت  نعييب  طي  حف  ري             ـال تلوميين إذا ودعت عم
  .1رهـــة               فحياة الذل يا أختاه مـــإمنا  املوت  ملثلي  راح

  

ويف القصيدة الثانية يرجوها أن تصف له بعض مالمح العامل اخلارجي اليت أنساه إياها السجن أو كاد، 
نوعات املغيبة، وجيعل الصبح والنور حمور حاجاته، فيطلب منها أن تريه الصبح الذي صيره السجن يف عداد املم

وقتل أطياره وقد كانت من قبل مغردة على األفنان، بل وأمات اإلحساس به يف نفس الشاعر تتايل عواصـف  
الذل واهلوان، يرجوها أن تريه جة اإلشراق عساها تبدد ما حوله من ظلمات، وتصف له جة الدنيا علـها  

ظلمات كل ذرة فيه، فكره، نفسه، قلبـه،  و  تبدد سحب اليأس عن فكره، وأن تصف له النور فقد غشيت ال
الروض وما فيه من زهر، وطري وشجر، تصف له النهر والنسائم املتموجة، القصور واألكواخ، وكل ما يتخلق 

  : من أحالم وحب وآمال، تصف له روعة الدنيا وفتنتها فقد نسي الكون كله
  

   ارـواألطيار والزهارــــصفي يل الروض واألشج
  واألكواخ والقصرا امـــــواألنس نهر صفي يل ال

  السحرا واآلمال والم ـــــصفي يل احلب واألح
  !!ون يف آالمي الكربىــــــالك فإين قد نسيت 

  ورـإن الصبح مستاه ــــــيا أخت أريين الصبح 
  ورــفال سحر وال ن               ا وقد حفت يب البأس
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   هطيارماتت كل أح ـــــأريين الصبح إن الصب...
  رارهــبأس داح يناجيينـــــــا يف الفجرصـفم
  يـيف نفسقد أرداه  حـــــأريين الصبح إن الصب...

  ويف أمسي اد يف يومي ـــــــاإلرع دائم  هوان  
  حويل فالظلمات من راقـــــصفي يل جة اإلش...

 حنو الصحب واألهل دودـــــــاملم طريقي تسد  
  ليـحلل البؤس من عق           ا ـصفي يل جة الدني...

  يبـيف فكري ويف قلات ـــــفالظلم صفي يل النور 
  .1دربـــال على   ران ـــخذي بيدي إين اليوم حي

ويواصل شكواه هلذه األخت الزائرة أخاها من أجل التخفيف عنه ، وسرد تفاصيل صنيع السجن بـه،  
وإمنا قتل فيه اإلحساس باحلياة كلها، وحمـا مـن    على شعوره بالصباح والنور فحسب،بظالمه فهو مل يقض 

ذاكرته كل الصور اجلميلة اليت كانت متأل حياته سرورا ورضى، وأنساه كل شيء، نسي صوت األم يـدعوه  
يف رفق إىل النهوض، وصورة أب هرمٍ حطم السجن أحالمه، نسي شكل اللهو وطعم الفرح والبشر، نسـي  

ل هين مشرق وصار جمرد ذكرى خباطره، وميضي بأمله حىت إذا بلغ به األصحاب واألحباب، ومات يف نفسه ك
يف " األرماس"املدى أقصاه أشرق بصيص أمل ضعيف، فرمبا منا من حتت هذا القرب الذي حشر فيه وأمساه بـ 

  : يقول:  صيغة اجلمع إليصال صورة قريبة من حقيقته البائسة، املهينة، وقد مساه قبلها باجلب
  اليوم أحزانه وـيشك لبـــــالق نسيت أبا كبري

  هــعنوان ه وــوجت   اه ـوكنت عماد دني 
   هــأفنان  رـالزه مثل دورــــإىل أن حطم املق 

  راـوالبشأي ــدني يف راحــــنسيت اللهو واألف
  راـسعدت جبمعهم ده    ا ــوأصحابا وأحباب 

  ذكرى وصار خباطري     ومات هناء أحالمي...
  ديـهس مهي ويف يفوم ــــالي صفي يل بل دعيين

  دـالقي لظىأحيا يف  ت ــــمها يف خاطري مادم 
  ديــباإلحسان ما جيوء ــــفما يف وصفك اململ 
  أسيـك-رغم املنتأى -ت ـــدعيين بل خذي يا أخ 
  .2يــينمو حتت أرماس ودــــــلعلّ هنائي املفق 
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، وتستمر ببدائل أخرى تسد فراغه أن  ن دونهوأشد ما خيشاه السجني وهو يرى عجلة احلياة تتواصل م
ما "تستغين عنه احلياة، وينسى غيابه كل الذين كان يظن أن حيام تتوقف بغيابه، إن ذلك النسيان هو أشبه 

لذلك فإنه حياول لفت االنتباه دائما حىت ال ينسى بني جدران السجن وسـياط  . 1"يكون باملوت بالنسبة إليه
حىت الزيارة ليقول لآلخرين أنه موجود، وخيشى أن يتنكر له الذين عرفهم من قبل إذا  السجان، بل ويستجدي

وكما رأينا بعض أمل هذا املشهد يف  . خرى، وحامال لقسمات ومالمح جديدةما عاد إليهم حممالً ببصمات أ
ه نفسيا لتقبلـه  ، ها هو الشاعر نفسه يهيء أخت"عفريتا تبدى أخضرا"صورة الصغري الذي مل يعرف أباه وظنه 

مثلما يلفظه السجن، ويرجوها أال تنكره إذا ما جاءها بغري صورته األوىل وبغري بشاشته ونضـارته وشـبابه   
وأناقته ، فقد ذهبت أحداث الدهر بكل ذلك، مث يكرر رجاءه أالّ تنكر أخاها اخلارج من النار، احلامل معـه  

  : د، املروع بشبح املذلة واحلديدبعض هليبها وآثارها، العائد من األسر بال أمل جدي
يـا  /  ؟ ال تسأيل أين النضارة والبشاشة والفتـون  / ال تنكريين إذ أتيتك غري ما تتصورين/  ال تنكري

ال  /... ال تنكري شعرا أنيقا من أسى احلدثان شاب/  ال تنكري / أخت قد وىل شبايب بني إعصار السجون
أين أسري وليس يف عيين سنا أمل جديد /  ال تنكري/... األتون ال تنكري أين أخوك وقد خرجت من/ تنكري

   2.ريت مسيت تصاريف القدرغال تنكري أن / إين أسري يروعين شبح املذلة يف احلديد / 
ىل ما قبل السجن، وحياول تذكريها بساعة رحيله االضطراري أين تركها صـغرية تلـهو   إويرحل ا 

اتنة، مما يوحي بطول مكثه فيه، وحياول أن يسـترجع معهـا بعـض    وتلعب يف خفر، وها هي اليوم عروس ف
الذكريات املشتركة بينهما، فيذكرها مساا الرقيقة توقظه كل صباح، وكما مل ينس ذلك املاضي البعيـد،  
فإنه مل ينس أيضا هذا احلاضر الكئيب املرير، وضجيج السجان يدوي بانتباه القاطنني ويثقل كاهلهم بقوانينه 

ما شريكان أيضا يف " التنظيم"و" التفتيش"ديداته بعقاب ووما إليها من طقوس السجن، وينتهي أخريا إىل أ
ذلك األسى، وأما طريدا ذلك الدهر القاسي يتخبطان بعد خروجه من السجن الصغري يف السجن الكـبري  

  :ويتجرعان آالمه وما عليهما إالّ النهوض لتحطيم أكوابه املره
مل أنس يـا أختـاه   / ألعيش أعواما طواال بني أحضان اجلدر/ ك يا فتايت ذات يوم يف الصغرإين تركت

والطري غرد يف حـديقتنا وصـفق   / قم يا أخي فالصبح أسفر باملىن واليمن الح/  مهستك احلبيبة يف الصباح
ووعيد سـجان  / وضجيج أصوات تدوي بانتباه القاطنني/  مل أنس واإلصباح آالم بأعماق السجني/باجلناح 

  .3هيا حنطم يف ظالل احلزن تلك األكؤسا/ يا أخت قد بتنا طريدي دهرنا ملا قسا /.. لعني" تفتيش"و" بتنظيم"
رحلة اليت قادنا فيها الشعراء إىل األسرة حينا بالتواصل احلقيقي الذي تتيحه إدارة السـجن  وبعد هذه ال

ريبها مع األصدقاء أو حـىت السـجان أو بعـض    آلة حجمه وحينا بكتابة رسائل نثرية أو شعرية وضعلى 
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، وحينا آخر باهلروب 1املنظمات الدوليةكما فعل شعراء أنصار يف تواصلهم باألهل عن طريق الصليب األمحر
إىل فضاء األحالم الفسيح، ومن الشعراء من تعذّرت عليه مثل تلك الزيارات احلقيقية وصـادف أن دخلـت   

بشر فاستأنس ا يف وحدته وغربته ومد حبال الوصال بينه وبينها وحاورهـا  حياته كائنات أخرى من غري ال
كما حياور أحد أفراد أسرته األعزاء، وكانت القطة قامسا مشتركا بني الشاعرين مفدي زكريا ومجال فوزي، 

ـ   ة فعندما وقع مفدي زكريا يف سجنه طريح الفراش، نقلته إدارة السجن إىل املستشفى ووضعته حتـت الرقاب
آالم الوحدة والعزلة والسـأم،   هاملخصصة للسجناء املرضى يف غرفة ال يغادرها، وهناك وجد مسليا خيفف عن

، قطة تسللت إىل غرفته مثلما تتسلل إىل أي غرفة أخرى، فأعطاها من الرمحـة واحلنـان   وميأل فراغه املوحش
، وقامسهـا طعامـه   "عزيزة"يشارك غربته  اللذين جعالها ختتار اإلقامة الدائمة معه، وأعطاها فوق ذلك امسا

  : وشرابه، وراح يناجيها مناجاة العاشق الوهلان، فقد ذكرته بأحبته بعد عام من االغتراب، يقول
  

  امـنامي عزيزة نامي      كم لذة يف املن
  فأنت خري أنيس       يف حرييت واهتمامي
  وأنت خري صديق      يرعى عهود ذمامي

  امينامي عزيزة ن       
  غرام ال السر عندك يفشى    وال حديث 
  األنام  ال الغدر عندك يلفى     وال خداع

  نامي عزيزة نامي                        
  رفيقيت يف شقائي         حليفيت يف سقامي
  قسيميت يف نعيمي        شريكيت يف طعامي

  نامي عزيزة نامي                          
     وكنت نورظالميروحت يف السجن بايل

  احترامي فأنت فوق الربايا        تستوجبني 
  نامي عزيزة نامي                         

  امـاحلسن فيك تناهى       وأنت بدر التم
  امـاللطف فيك تسامى       يف رقة واحتش

  نامي عزيزة نامي                            
  يـهيجت جرح فؤادي     أذكيت نار هيام
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  ومرامي ذكرتين يف حبييب         ومنييت 
  نامي عزيزة نامي                              

  يا ليت ألقى حبييب     من بعد غربة عام
  نذوق حلو األماين     بني الرضا والسالم

  .1نامي عزيزة نامي                        
  

لسعات اجلوع يوما إىل اخـتالس طعامـه،   أما قطة مجال فوزي فلها قصة أخرى مع الشاعر، أجلأا 
ودامت على ذلك مرات فلم ينهرها  الشاعر وإمنا راح يعودها شيئا فشيئا ويناصفها طعامه املقسـوم لـه يف   
السجن حىت ألفته، ومل تعد يف حاجة إىل السرقة ما دامت حتصل على طعامها من يديه وبرضاه، ففي مزرعـة  

ت ختتطف اللقيمات الرديئة من الفول املسوس والطعام الزهيد املقـدم  طرة استأنست القطط املتوحشة، وراح
ولكنهم مع حاجتهم إىل الطعام كانوا يعذروا ومل يعاقبوها على سـطواا   ،2للسجناء وال يكاد يسد الرمق

 السيما بعد مساح إدارة السجن بالزيـارات ، فكثـر   اا  أليفألم جربوا سطوة اجلوع قبلها وقد حتول أغلبه
  :الطعام و أصبحت جتد حاجتها و زيادة وحتولت إىل حارس أمني 

  

  ان ـالسج وقسوة  بني الظالم  ي         ـمن بني قضباين ومن زنزانت
  اجلدران وسط رحابة  وتروغ    جاءت لتختطف الطعام خبلسة    
  ان ـبالسوط والتعذيب و احلرم ساءلت نفسي هل جتيز عقاا           
  ان ــه           جوعا يثري حفيظة اجلوعـرفته كان أساسكال فما اقت 
  ان ـواألمر خيرج من يد الغضب ثارت على احلرمان وهي حمقة           
  ان ـالشيط ذوق احلرام ومنهج   فطلقت           علمتها ذوق احلالل  
  ان ــاملن  ة            عجبا لصنع الواحد ـوتبيت حترس وجبيت بأمان 
  ان ـالعرف وخذي بأيديهم إىل     م يا قطيت درس اهلدى        قويل هل 
 3انــباحلب واإليثار واإلحس م           ـــأولقنيهم ما ينري قلو.  

 

   :  حتول السجن إىل ناد أديب وفكري ومدرسة علمية -
 عر وحيث املشابعد هذه الرحلة اليت قادنا فيها الشعراء  إىل األسرة حيث دفء العالقات األسرية ومسو

بقي لنا أن نتساءل هل وجد شعراء احلبسيات درم املفقودة وهـل وجـدوا يف هـذه     املودة واحملبة والرمحة
  .الفضاءات األسرية ما كانوا ينشدونه من أمن واستقرار، وهل ختففوا حقا من أوزار السجن وأثقاله
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  أو حلما جلأوا إليه تبدو غلبة اجلانب  من خالل استقرائنا لذلك التواصل سواء كان واقعا عاشه الشعراء

املأساوي لتجربة السجن وطغيان لغة اآلالم والشكوى، وسقوط كل األقنعة بني يدي األهل واألحباب، ممـا  
يوحي ببلوغ الشعراء درجات البوح القصوى، ومنه حتقيق بعض الراحة النفسية اليت كانوا ينشدوا، ولكـن  

تيح هلم من الزيارات ما يكفي للتنفيس عن كرم، وفوق ذلك كانت تكـدر  قوانني السجن اجلائرة مل تكن ت
عليهم املتاح منها بقوانني املنع واألسالك وصفوف اجلنود العازلة بني السجني وزائريه والراصدة لكل ما يدور 

وز بينهم، وبصفارات اإلنذار عن اية الزيارة خاصة، لذلك وجدنا السجناء يبحثون عن سبل أخرى لتجـا 
عذاب السجن بنوعيه، املادي واملعنوي، فإذا حرموا من أجواء األسرة وعالقاا احلميمة، جلـأ السـجناء إىل   
إنشاء مؤسسات وإطارات معينة، وتفوقوا يف سن قوانينها الداخلية ونظمها، وأنشأوا احتادات رياضية ونـواد  

ألعياد، وتنشئ املسابقات الفكريـة واألدبيـة   ثقافية تقدم احملاضرات يف معارف خمتلفة وحتتفل باملناسبات وا
للسجناء، وتنشئ اإلذاعات احمللية اليت يتلهف السجناء لسماعها، وتعد االت الثقافية وغريها من النشاطات 
اليت متأل فراغ السجني وختفف عنه بلواه وتعوضه عن احلياة اليت حرمها، ففي تلك البناءات املدرعة باجلـدران  

يد واحلراس نشأت عالقات وطيدة يف حماولة لنسيان احلياة األوىل اليت مل يبق منها غري الذكريات، العالية واحلد
وكاد السجن أن يتحول إىل أحياء سكنية بكل تفاصيل احلياة اليومية اليت يعرفها الطلقاء، السيما يف املعتقالت 

ل باآلخرين والتعامل معهم، ففي كنفها واحملتشدات والسجون ذات الفضاءات اجلماعية اليت تتيح فرصا لالتصا
، وكان مـن  ينها ونظامها، مبسؤوليها السجناءنشأت جمتمعات صغرية ويف داخلها نبضت حياة جديدة بقوان

أكرب التحديات اليت نفذها السجناء أن أصبح السجن عند بعضهم مبثابة األسرة واألهل من جهة، ومبثابة النادي 
جهة أخرى، وكثريون هم الذين خترجوا من نوادي السجون مبواهب وثقافات األديب والسياسي والفكري من 

  .وحرف ما كان هلم عهد ا قبل ولوجه
  

  .1ففي السجن وجد العقاد متسعا من الوقت لتعلم الفرنسية وعلى يد رفاقه السجناء الذين أملوا ا
  

اومون ـا الظـروف غـري    وقد بذل السجناء املثقفون جهودا خارقة للتحول بالسجن إىل مدرسة يق
اليت أسسها املسؤولون السياسـيون يف مجيـع    2طف، أو جامعة كجامعة الشهيد شعبان حا اإلنسانية للسجني
لسد حاجة عدد كـبري  ،  1962وجودة إضافة إىل ممثلني مستقلني بسجن الواحات اخلارجية عام التنظيمات امل

ا من أخشاب متبقية يف العنرب وطباشريها مـن اجلـري   تكفل السجناء بإعداد سبور. 3من العمال والفالحني
  .مقابل سيجارة بلمونتوتكفل مثقفوهم بالتعليم  املخصص لطالء جدران السجن،

  

  ويف السجن نفسه كانت تلقى حماضرات عامة يف االقتصاد كان يلقيها دكاترة متخصصون من السجناء 
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وقد . 1ر، وأخرى يف تاريخ الفلسفة وثالثة يف السياسةد مرسي وإمساعيل صربي وعبد اهللا فوزي منصوؤأمثال ف
، وجعلها يف كتيبات صغرية ختتفـي يف   عرف السجن حركة ترمجة نشطة ألهم الكتب السياسية والفلسفية

  .وكان كثري من املعتقلني والسجناء يؤلفون أعماال يف خمتلف الفنون. 2كف اليد
  

من رفاق السجن مزرعة استصـلحوا صـحراءها    كما أنشأ السجناء حتت إشراف مهندسني زراعيني
ون ر، مث أصـبحوا يصـد   القاحلة وزرعوا فيها أنواع اخلضر والفواكه حققت للسجن اكتفاء ذاتيا ألول مرة

هذا النجاح أصبح باب السجن مفتوحا إىل آخر النهار وكذلك  لوبفض.  الفائض إىل باقي السجون املصرية
  .3تاح للسجناء تنظيم حيام الداخلية حتت نظر اإلدارةالزنازين، وكأم يف منفى مفتوح أ

  

جتمع خمتلف احملطات وتعد منها نشرة يومية تتلـى  " واس"وتكونت يف السجن نفسه وكالة أنباء ستار 
تندرا حىت بعـد مغادرتـه   " واس"اسم عبد الستار الطويلة وقد محل معد هذه األخبار . على من يريد مساعها

  .4السجن
  

، بدأ األمـر   ، أشرف على بناء مدرجاته وخشبته وحجرات املمثلني مهندسون ح متكاملنشئ مسروأ
  .شارك يف العملية كل املساجني و أرض املنطقةبضرب الطوب الالزم للبناء من 

  

تقدم تقريرا عن تقدم أعمـال  " جملة املسرح"صدرها الفنان حسن فؤاد موأسست جملة حائطية أمساها 
  .االت عن املسرح يف مصر والعامل، إىل جانب مق البناء

  

الصـباحية  " واس"صارت تتلى نشـرة   تهمن خشبووبعد أربعة أشهر من العمل أصبح املسرح جاهزا 
، وحتولت إليها املسرحيات اليت كانت تقـدم يف أروقـة   وتلقى احملاضرات العامة وتقام فيه سهرات رمضان

  .5العنابر
شهريا يف مائة وعشرين صفحة مزينة بالرسـوم  " افة اجلديدةالثق"واظب السجناء على إصدار جملة قد و

، فؤاد مرسي،  صربي عبد اهللا إمساعيل، من كتاب مقاالا حممود أمني العامل. وبغالف بلوحتني فنيتني رائعتني
  .6ألفريد فرج، نبيل زكي، زكي مراد وغريهم

ومن النشاطات الثقافيـة الـيت   . ةهذا إىل جانب نشاطات ترفيهية أخرى كثرية شعرية وغنائية وفكاهي
نذكر ما كان يدور يف جمالس الشاعر واملناضل التركـي الشـهري نـاظم    7عرفتها سجون أو معتقالت أخرى
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وما عرفته جمالس حركة اإلخوان املسلمني  1، ونشاطات لو علم ا سجانوه لتركوه حرا حكمت من نقاشات
وعرفت بعـض السـجون   . رفته بعض املعتقالت اجلزائرية من نشاط أيام النظام امللكي مث الناصري، وما ع

مثل نشرة البحري صديق الصايف  النجفي ورفيقه  2،يسهر السجناء أنفسهم على إعدادهانشرات إخبارية ثابتة 
يف السجن الذي كان ميتعهم كل مساء بأخباره ومثل النشرات الساخرة اليت كان بعض السجناء يشاكسون 

ما عرفت بعض السجون جمالت يعدها السجناء أنفسهم حيللون أوضاعهم وأوضـاع  ا السجان وسادته، ك
أوطام، وينشرون إبداعام على صفحاا، مثل جملة السلوى مث جملة الندوة اليت أسسـها معتقلـوا حجـة    
وأصدروا منها أعدادا مث هربوها إىل خارج السجن ودفنت حتت األرض خوفا من بطـش اإلمـام فتلفـت    

، ومثل جملة السجون املصرية اليت عكفت على نشر إبداعات السجناء ودراسام واليت اعتمـدنا يف  3صفحاا
  .، ومثل املؤلفات العديدة والقصائد والنصوص اليت انبثقت من رحم السجن4هذه الدراسة الكثري من نصوصها

حيمه إىل جنـان  فقد أتاحت ظروف االعتقال يف اجلزائر فرصا لاللتقاء أمام أعني السجان حولت ج
وارفة الظالل حتضر فيها الندوات واملخططات واحلفالت، وحيضر الشعر واملساجالت الشعرية، ومتتد جسور 
تلك العالقات  احلميمة إىل بعض السجانني فيتحولون إىل رسل لنقل ما يدور بالداخل احملـرم إىل اخلـارج   

  .ناء أنفسهم إذا تباعدت الزنازين واملقاماتاملتلهف لسماع اجلديد، وأحيانا ينقلون األخبار بني السج
شعرية حتمل معاين اإلجالل والتقدير  حتياتمن صفحات تلك احلياة النابضة ما كان يتبادله الشعراء من 

يرسف ) اتييف الثالثين(، فبينما كان مفدي زكريا 5وتناقش قضايا الفكر والواقع املتردي وآفاق الوطن املفدى
األخ حيـواين خلضـر    –األخ الشهيد كحال (لعالية إذ برفاق النضال يلحقون به ا) بربروس(خلف جدران 

، وإذا باألديب الظريف حممد قنانش خياطبـهم  بلهجتـه   )األخ عبد اهللا فياليل –املعروف بغاندي الشباب 
التلمسانية اليت ال ختفى على مفدي،ويف هذه الزيارة املفاجئة يسحب مفدي زكريا قلم الرصـاص ويكتـب   

بربـروس األمنـاء    ةمع أحد سدن"  –كما يقول هو  –جلدد ويرسلها رجتال قطعة يف الترحيب بالضيوف ام
منع غريه من األقالم وقد أشـار اإلبراهيمـي   عن القلم الرصاص فإمنا ليبني  ، وهو إذ يتحدث6"املخلصني لنا 

ا يشري إىل املكسب العظيم واحلياة ، كم7أيضا يف رسائله إىل أن القلم احلربي كان ممنوعا يف السجون الفرنسية
املنتزعة من قلب القهر وعمق املوت، واملتمثلة يف حتول ذلك السادن من آلة عقاب وعني رقابة إىل يد خملصة 

، بينما  أمينة وهي احلال اليت تتكرر مع مفدي زكريا يف نقل جل أشعاره، ألنه كان وحيدا يف زنزانة العذاب
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سجن  وتنساب إىل أوساط الشعب وصفوف جيش التحرير الوطين انسيابا، بل كانت أشعاره تتدفق خارج ال
  ).1959مارس (وتساهم يف التخطيط لفراره من السجن 

يصف ذلك الصـرح الـذي   وبعد أداء واجب الترحاب بالوافدين اجلدد، واإلعالن عن شوقه إليهم، 
تلك األرواح الطاهرة اليت حلت بـه   حلراسة وقام على أبوابه آالف الشياطني حصنت جدرانه وتاهت علوا،

غشته بالوقار وصريت ضيقه وقهره جنة وارفة وحولت قعر عذابه إىل حمراب طهر، ويهنئهم ذه املرتلة العلية و
  : اليت ارتفعوا إليها

  

  واينـقنانش عبد اهللا، كحال، حي يناجيكم يف السجن قليب ووجداين    
  اينــوحتن ا شوقي إليكم  ة       أبثــوأهدي إليكم من عريين حتي

  انـا       وأهال وسهال يا ميامني قحطـومرحب  به  هنيئا لكم يا قادمو
  ان ـشيط اخرا       وقام على أبوابكم ألف ـمف لقد تاه منكم بربروس 

وقد محلت أرواحكم خلد رضوانا       ـــبيوت يغشيها الوقار كأ  
انــاريب طهر يف معابد رهبحم ا       ــوقد غيبوكم يف بيوت كأ  

  ة       ويفخر يف الدنيا على صرح هامانـوصرح يباهي الناطحات مناع
  سليمان ارد       على ألف جن من جنون ـم يطوف على أسواره ألف 
  .1انـضحايا جهاد يف سعادة أوط وا       ــــأعد جزاء للذين تقدم

  

رد التحيـة  "قذف إليه السجان بورقة مكتوبة جاء فيها ي –رمبا من اليوم نفسه  –وعلى الساعة الثانية 
، ال ختتلف عن سـابقتها يف ارتفاعهـا وتعاليهـا    "حممد قنانش"وهي قصيدة للشاعر وااهد املؤرخ " فرض

بالسجني وتفاؤهلا ونظرا املشرقة للسجن وملستقبل الشعب، ويذهب الشاعر مذهبا بالغيا مجيال هو ما يعرف 
تعليله أسباب نزوله والرفاق ضيوفا، إنه الشوق الذي حدا م إليه بعد ما سـئموا البعـد    حبسن التعليل، يف

وحرائق األشواق، ليجدوا السجن الذي ضاق على اجلميع وضاق به اجلميع، ومسعوا عن ضيقه الشبيه بالقرب، 
ذلك العرين تلـك  أفسح ميدان لألحرار، وإن قام عليه شياطني غالظ شداد، فإن يد الرمحن هي اليت مجعت ب

  :  الليوث، ويبادل أولئك القساورة من عرينهم رفيقهم التحية ألن ردها فرض
  

  جييبون عن فرض السالم بإحسان قنانش عبد اهللا كحال، حيواين      
  انــونقطع أشواطا إليكم بتحن حنوكم       أتيناكم حيدو بنا الشوق

  عينان من غري إنسان وهل تبصر ال م      ـسئمنا تكاليف احلياة لبعدك
  دانـــمسعت بأن السجن كالقرب ضيق       فألفيته للحر أفسح مي

  بكم مجعتهم يف اهلوى يد رمحن حتييك من هذا العرين قساور         
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  انـثبات على اجللى وسعي إىل العلى              وبذل نفوس يف حمبة أوط
  1.على بعد فها حنن جاران ا              وحننــلئن كانت اآلمال جتمع بينن

  

" اإلخوان بلسم األحزان"وألمحد سحنون قصيدة مماثلة يف الترحيب بزائر جديد ملعتقل بوسوي أمساها 
القـدمي  " بوسوي" مهداة إىل األخ الكرمي األستاذ إمساعيل إمساعيل مبناسبة إحلاقه بنا إىل معتقل:"وكتب معلقا

جـراح   حل حمله هذا الوافد اجلديد ويأسوا وجارا من جريان السجن، ليويشري يف ثناياها إىل فقدانه رفيقا قدمي
  : إخوانه، فاألصدقاء خري شاف للجراح وخري هازم لظالم الظلم

  

  ! واألرواح وب ــح لعناق القل  األدوا ا بالبل ــأصدحي ي
  ! واين كما ينجلي الدجى بالصباحـــــبإخ ينجلي اهلم باجتماعي 
  ! يــانوا أداة جناحــووفاء ك  دق ص ظفرت راحيت بإخوان 

  يــآبيت وجراحــل يأسو كـــــإمساعي) خالد(بعد ما غاب 
   2.م خري سالحيــفالصديق الكري  ا ــوإذا كانت احلياة كفاح

براهيم يف رفاق السجن متعة خاطر يتبادلون مشاعر الود واإلخاء، ويتقامسون كل اكما يرى حممد بن 
  : يقولفامسون ضراء السجن وعذابه ما بني أيديهم، مثلما يتق

  

  قيت صحابا فيه من خرية الصحب السجن متعة خاطر           على أن يل يف
  3.ريبــحنوهم            وأكلهم  أكلي  وشرم  ش  شعورهم حنوي شعوري

  

لخ ألنـه  ويتأمل فايز أبومشالة آلالم رفيقه يف السجن وقد أخذوه إىل غرفة التحقيق أو باألحرى إىل املس
يعلم مسبقا طبيعة ذلك املسلخ أو املشرحة كما يسميها مظفر النواب ويعلم أن الداخل إليه قد يعود وقـد ال  

  4.يعود
كما يشفق الشاعر عبد احلميد الديب على رفيق السجن األعمى، ويتأمل حلاله وقد ضاق بالسـجن   

 قيد ا رفاقه، فكان للحراس عالجهم اخلاص ملثل وبرم بقوانينه املرهقة اجلائرة فلم خيضع ألوامرها والنظم اليت
هذه احلاالت املتمردة، وهل يعرفون غري السوط حالال للمشاكل؟ وفوق فنون التعذيب اختذوه لعبة سـجن  

  :، وإذ يتأمل الشاعر حلاله فإنه يهنئه على العمى الذي أراحه من رؤية ظامليه   يتلهون ا
  

  ! قتلوكا  لو أنصفوا يف ظلمهم      سجنوك   سجنوا عليك الكون، أم  
  ! اـوتقامسوك، كأم خلقوك وة       ــختذوا عذابك، أو نعيك شه
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  اــظلموك أال ترى عيناك من   سعادة            من يا ضرير، ففي عماك 
  اـمسفوك عرضا ذبيحا، أو دما   م           ـأال ترى أثر الطغاة وجوره

  اـوضلوا شرعة وسلوك.. ضلت   ة          رواي شخوص  أال ترى الدنيا 
  كاوـه وكم ضربـكم عذبوك ب أ            ـملج صادوك فاختذوك لعبة 

   .1عماك، كأم             حسبوا العذاب على العمى يهنيكا مل يرمحوك على 
  

صـاحل يف  ولكنه أيضا حيدثنا عن رفاق آخرين، خليط متنافر من البشر، وجد نفسه بينهم غريبا غربة 
مثود، وألنه كان حيشر دائما يف زمرة ارمني والدمهاء واللصوص، فقد رأى نفسه وسط مجعهم الغريب يوسفا 

  :  يف الصالح
  وبـخطمهوم تواىل دائما وم          ــوإخوان سجن قبحت من وجوهه

  م           وخمربهم يف احلادثات رهيبـــــفمنظرهم أضحوكة للباسه
  .2بـالسجن صاحلا            أفسر أحالما هلم وأصي" يوسف"لقد كنت فيهم 

  

  :          وقد حشر مثله أمحد الشامي املناضل السياسي واملثقف والشاعر مع اللصوص وأصناف املناكيد فقال
  

  ومشدودبني  موثوق ما والناس      د      ـيف سجن نافع حيث احلق مضطه
  .3! مع اللصوص، وأصناف املناكيد    زء       ــوحيث حيشد أهل الرأي يف ه

  

، منـها مداعبـة   "اإلخوانيات"وحملمد الشبوكي مداعبات لرفاق السجن صنفها يف ديوانه حتت باب  
، ومنها قصيدة أهداها إىل 4"الشيخ املتصايب"لصديقه الشاعر املرحوم مصباح احلويلق يف معتقل بوسوي أمساها 

كان يدور هناك من مطالعات ومطارحات شعرية، هو الشـاعر حممـد    رفيقه يف املعتقل وأحد مشاركيه فيما
  : الطاهر عباس، يقول فيها

  

  هـاتـداعب مجال الشعر واعزف على         مزاهر احلب وناي
  هـــودة          خالدة تعرف أناتــواستوح من قلبك أنش

  هـزف          يسكب يف الكون رناتــمع فالقلب يا شاعري 
  هــا رباباتـينغم للدني  ن ال يين         ـوهوب موالشاعر امل

  .5هـتكهرب األفق بآهات  ة         ـــويرسل األحلان مشبوب
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وتتقوى الروابط بني السجناء وتصدق املشاعر حىت إذا غادر أحدهم السجن غادره موجـع القلـب    
ذلك اتمع البديل الذي استأنس به  باكيا، فهذا أمحد سحنون حيني يوم رحيله فال تنسيه الفرحة بلقاء األهل،

  : السجن وعذابه، ويسجل قصيدة يف توديع الرفاق وشكر مجيل صنيعهم يقول ةيف وحش
  

  خيون الذمام  وداع أخ ال رام           ــوداعا وداعا رفاقي الك
  هدوء الفؤاد وطعم الوئام!         مـــوداع أخ ذاق يف قربك
  وت زؤامـكأين أساق مل       ني   ــــأودعكم دامع املقلت
  سجينا إىل سجنه ذا هيام ن رأى          ــوأخرج كرها فيا م

  .1رضيت عن السجن من أجلكم           وإن كره الناس فيه املقام
  

  

فيوصي رفيق سجنه وقد حان موعد رحيله بابنته خريا إن هي جـاءت   "عبد العزيز أمحد هاليل"أما  
 ةيبشرها بعـود وما كان يفعل أبوها قبل القيد، بلها بعطف وحنان ويعطيها احللوى مثلنئه بالعودة وأن يستق

  : القريبة جداأبيها 
وانتباهات تدوي وهلا /  ومهاد يف ظالم وعذاب يف حديد/ يا رفيقي قد تركت السجن والسجن قيود  

وبعينها " / رجاء"لى العود وإذا جاءت نيك ع/ ... يا رفيقي أنت يل جار فال تنسى احلقوق/  قصف الرعود
قل / أعطها احللوى وناجيها بعطف ورضاء /  مث قالت أين بابا بني ضعف وصفاء/  تراءى طيف أحالم اهلناء

    2.هلا إن أباها يف غد سوف يعود 
  

ومن مظاهر احلياة األدبية اليت بىن شعراء هذه املعتقالت صرحها يف قعر زنزانات العذاب، ذلك النادي 
أمحد سحنون وحممـد الشـبوكي    الشعراءوالفين الذي أسسه نزالء معتقل بوسوي، وكان من أعضائه األديب 

بقصائدهم إىل الشاب امللحن يضع هلـا   دفعواوأمحد عروة والفنان امللحن هارون الرشيد وغريهم، وكثريا ما 
تقدميه لديوان رفيق السجن  يقول أمحد سحنون يف . إىل رفاق السجن يف ثوا الغنائي اجلديد وأخرجوها أحلانا

بدأ هذا .... وهي السنة اليت بلغت فيها الثورة اجلزائرية عنفواا 1957عرفت الدكتور عروة سنة : "أمحد عروة
مث توثق وأصبح صداقة حينمـا نقلنـا إىل حمتشـد الضـاية     " الرواقيني "التعارف بلقاءات عابرة يف حمتشد 

وأكثر قصائد الديوان  ،ن ضمن أعضائها النشطني املنتخبنيذا املعتقل كا ،وعندما ألفنا الندوة األدبية"بوسوي"
ليضع هلا حلنا، مث نواجه به " هرون الرشيد"نظم أثناء هذه الفترة، إذ كنا ننظم القطع مث نعطيها للملحن امللهم 

  3"..مجهور املعتقلني ضمن حفلة موسيقية
  

  ة هذا النادي األديب، وأن نتخيل تلك احلياة النابضة ولنا أن نقف عند كلمة منتخبني اليت توحي بطبيع
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خلف األسوار الصامتة، وكيف التقت هذه الثلة من الشعراء والفنانني واملثقفني وأنطقت الصمت و فجـرت  
  .لسكون، وحتولت بالسجناء إىل مجهور ذواق خترج إليه بإبداعاا فينصت ويعجب ويهتف ويصفق

أمحد سحنون قصيدة يف عضو النادي النشيط الذي أشار إليه سابقا،  ويف تلك األجواء الصافية سجل
الطبيب الشاعر أمحد عروة، املداوي اجلراح ارا بطبه، والقلوب ليال بشعره ورمسه، إنه قطعة من الشعرمل تنظم 

  : بعد، يقول
  

  اــــاجلراح ويذهب األتراحا           وحييل مأمت شعبه أفراح يأسو
  اــوبشعره كم أطرب األرواح ي          ـراح فتشتفاجل  فبطبه يأسو

  اـه ألواحـفنة ـشهدت  لروع أعني           عن   وبرمسه جيلو القذى
  فغدت به مرضى النفوس صحاحا وخبلقه داوى النفوس من األسى        

  اـقد راض من نبل اخلالل مجاح   ه       ــله قلب قد حوته ضلوع
  اــمثل ابن  سينا  لألنام  جراح ا        ـآسييا عروة الشعر احلديث و
  .1اــفاد قد  أعطى لك املفتاح  متطفل        عش حارسا للمجد من 

  

ومن الرفاق من مل يستطع الصمود يف وجه اجلالد، وفنت مع أول امتحان من امتحانـات العـذاب،   
رمني ناسيا مبادئه األوىل، ويف واحد من وجنحت معه أوىل حماوالت التدجني فراح ميدح جالديه ويثين على ا

، حاول فيها تذكريه مبا عاهد به قبل حمنة "خيانة"أمثال أوالئك املتنصلني الضعاف كتب مجال فوزي قصيدته 
  : السجن، يقول يف رفض مثل هذه الردة

  

  وضع الكفوف مع الكفوف وأقسما ا        ـعرفته ساحات العقيدة مسلم
  اــا         ومضى خيوض غمارها متفهمــهل..ينإ.. ويقول يف جنباا

م ــلكنه حني احتوته سجواـــمتلعثم –م          يبدو أمام طغا  
  اـــوترمن ا          أثىن على من أجرموا ــخاضع.. ومتر أيام فيمسي

  اــأنسيت ما اقترف الطغاة حمرم سياطهم           أنسيت يوم أذقت مر 
  ا  ـــحىت رأيتك حائرا مستسلمائرا          ـوث  وحسبتك احلر األمني

  اــــحىت رأيتك لأليادي المثوة         ـوحسبتك الدرع املبني لدع
  اـــدم بني الرفاق املاجنني           فجسومهـا لفظتك كل قلوبنا 

    .               2اــخان العهود وأجرم هوى غره          ــاحلق يعلوا لن يضر مجوع
  وهي حالة نادرة أمام حاالت الصمود الكثرية ، وصور احلياة املنتزعة من قعر الزنازين انتزاعا ،

                                                
  7 - املصدر  السابق  -   1
  .100  –الشاعر اإلسالمي مجال فوزي  – عطاياعبد الباسط سعيد مطفى   -   2



 

ملختلسة عن عني الرقيـب،  الصور اليت انتزعها هؤالء الرفاق من قلب املوت تلك الليايل الساهرة ا من
شيد الوطنية وأهازيج الثورة يف ، قضى إحدامها ورفاقه يتغنون باألنا  للشاعر حممد الشبوكينيا ليلتنذكر منه

  : أعماق معتقل بوسوي، يقول يف وصف  مباهجها و تناوب آالت الطرب فيها
  

  يف جوى وفتون   إنين            أمسيت منهاـرب للحون فطمن كان ي
  نيــالتلحروعة  وز   قليب ا           ــرنا يف  تاجين األوتار 

  وينــألقى ا حفال يثري شج        ين   ـأن يا ليلة ما كنت أحسب 
  نـــوأني تأوه  والعود بني     فالناي يبكي والكمنجة تشتكي       

  ونــاحلس  نغمة ارة            قد أذكرتنا ـــهذا يناغي عوده مبه
  ونـــاملفت ه            يف جوها املتدله ــبنا رنات سبحت   ومزامر

  نـــعن التبيي برباعة ندت          ه   ــوالدف قد لعبت بنا نربات
  .1نــتشوق وحني ع            والكل بني ـوختش وعلى اجلميع وقارة 

  

بأحاديثه عن رحلته " مصطفى لعسل"وكان بطلها رفيق السجن " ليلة أندلسية"وأما الليلة الثانية فكانت 
حاديث فضـول احلضـور، وحركـت    إىل إسبانيا وما تزخر به من آثار إسالمية خالدة، فقد أثارت تلك األ

  : أشجام صوالت الدهر وتقلباته العجيبة
  

  ةـــليلة أندلسي  ايت  ـلست أنساها حي
  هــخفي يد أقدار  ا       ــمجعتنا يف دجاه

  ة ـاصيص الشهيـــق ق األـأفاوي  فتجاذبنا
  ةــعسلي يساقينا       كؤوسا  راح " عسل"

  ة ـالطلي ا       باألحاديثــمن شنف األمساع
  ةــعربي د رأى       من رسوم ـق فروى ما 
  ةـالربوع القرطبي ا      يفــام  ـجولة  ق

  .2ةــصولة الدهر العتيى      ــفسهرنا نتشاك
  

قد كان حممد الشبوكي حماورا بارزا ومسجال وفيا لكثري من صور حياة السـجناء مـن الـداخل،    و 
رفاقه عذاب السجن إىل فضاء العالقات اإلنسانية، حـىت ليتبـادر إىل   وكانت له حماورات لطيفة جتاوز فيها و

 "معتقل اجلرف"املطلع عليها ألول وهلة أا سجلت يف جمالس أنس حتت ظالل الرياض الغناء ونسائمها، ففي 
  يساهم يف إضفاء أجواء من البهجة، وخيفف عن الرفاق آالم احلـبس  " رشيد"كان العازف على أوتار العود 
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  : ربته، ويف ذلك يقولوغ
  نقرات العود من كف رشيد         تبعث النشوة يف القلب العميد

  دـه         تتشاكى جفوة الدهر العنيـــقلت واألوتار يف أمنل
  .1دـي        ألنني العود ذو شوق شديـــإنن أيها الفنان زدين 

  

شار إليه سابقا أمحد سحنون، اقترح عليه وملا قرأ األبيات على العازف الذي نظنه امللحن أيضا الذي أ
  : أن ينشد شعرا يف عوده، فاستجاب لرغبته عن طيب خاطر وأنشد

  

  اين        فالشوق برح يب والبني أشجاين ـــــيا عود ردد أغاين وأحل
  يــي       إىل معاهد أحبايب وخالنــــويف فؤادي حنني ال يفارقن
  يا خل ظل مدى األيام يرعاين    جد يف كبدي     ضمد جروح سهام الو

        2.تلقاين  فأنت يا عود بالسلوان املزعجات السود تعصف يب         فإن تك 
  

وقد أشار أمحد سحنون إىل إحدى قصائده اليت حلنها امللحن الشاب هارون الرشيد وغنيت يف حفـل  
  .3"أين يا صداح"عام يف معتقل بوسوي، هي قصيدة 

تقل إىل املذياع وما يبثه من أخبار ونشرات وأغان، فمرة يف معتقل لودي يسـمع  وتصل مباحات املع 
، فلما عاد ذات مساء آخر  ربة فريوز ورمبا أثر فيه املقطعحممد الشبوكي عند زميله مسعود زيتوين أغنية للمط

  : مث أنشد ارجتاال هذه القطعة الشعرية" أين فريوز"إىل غرفة زميله سأله مداعبا 
  

  اــألغاريدها أذوب اشتياق إين           ــــوز يا رفيقي فأين فري
  وادي وكم لذ شدوها يل وراقاــــــكم سبتين بصوا يف رىب ال
  .4اــتراءت فأشرقت إشراق ن           ـــإن فريوز جنمة يف مسا الف

  

ا وأشـواقا  واستمع مرة إىل شريط غنائي يف املعتقل نفسه للمطربة جناح سالم فحركت فيه أشـجان 
لوردة اجلزائرية اليت مسعها أمحـد  " بالدي"ومن وحي أغنية 5.وأعادت إليه ذكريات فأنشد يف وقع غنائها عليه

  .6"يا هلا غربة"سحنون يف معتقله كانت قصيدته 
  

  ولعل أهم ماميكن مالحظته يف تتبعنا لصور احلياة اجلماعية لشعراء احلبسيات داخل املعتقالت والسجون 
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  ان اجلانب الثقايف والفكري على غريه من االهتمامات األخرى، وذلك راجع إىل طبيعة تكوينهم اليت ال هو طغي

تستطيع االستغناء عن أجواء العلم واملعرفة، فإذا أبعدت عنها قسرا صنعتها بدورها قسرا وعاشت ا وهلا برغم 
السجن، ينقل حسني اجلزيرى حادثـة  السجن والسجان، ومن صور التهافت على املكتوب املمنوع غالبا يف 

ريفة لرفاقه حول جملس عشاء سجين مل يتجاوز عند السعيد فيهم وحمسودهم حبات من الزيتـون حواهـا   ط
قرطاس به بعض الكتابة، فربغم اجلوع افت احلاضرون إىل القرطاس يريدون معرفة ما حيمله مـن أخبـار،   

  :تابة على لهله ويعرضونه على الذين يعرفون منهم القراءة والك
  دـقليال من الزيتون والكل حاسبعضهم             وعند عشاء القوم أخرج 

  دــحوى ذاك قرطاس به بعض أسطر            تراءى هلم أن السطور فوائ
  يريدون ما بالطرس والطرس بائد    ا         ـفجاءوا إىل من فيهم كان قارئ
    .1دـجرائ  قراطيس قوم عند قوم       م      ـفقلت وقد مالوا عليهم مجيعه

  

ويف السجن حيتفل الشاعر أمحد سحنون بعيد ميالد رفيقه اود الذي نكاد نسمع صوته يغمر فضـاء   
لقيين اود البارع األستاذ دليل : " السجن بآيات الذكر احلكيم ، يقول معلقا على هذه التهنئة الشعرية اخلاصة

  2".اليوم يوم ميالدي، فكانت القطعة التالية من وحي هذه الكلمة:  قال يلمقران يف مفتتح أكتوبر ف
وكذلك حولت مجاعة اإلخوان املسلمني معتقل الطور إىل جنة وارفة الظالل ومنتدى للقاء اإلخـوان،  
ومؤمتر تعقد فيه االجتماعات، ويقرر فيه اتمعون ما خيشاه سجانوهم، ومسـجد ترتفـع فيـه الصـلوات     

ت، ومصيف تتقوى فيه األبدان، يقول يوسف القرضاوي جمسدا تلك الفضاءات الفكرية واإلميانية اليت والتالوا
  :كان يصنعها ورفاقه بسيناء اليت حولوا صحراءها القاحلة بعملهم أيضا إىل جنة حقيقية 

  ا ـليجمعونا ا يف اهللا إخوان     شعبة فتحت     :  إىل السجن قلنا:  قالوا
  !اــفيه نقرر ما خيشاه أعدان ر         ــذاك مؤمت:  لطور، قلناقالوا إىل ا

  !وهو املصيف نقوي فيه أبدانا ا          ـــأنفسن فيه  يفهو املصلى نزك
  !اـبنعمة احلب واإلميان بستان ا          ــلن فكان  راموه منفى وتضييقا 

  .3ا ـنزداد  إميان وشاء ربك أن     به        هذا هو الطور شاءوا أن نذوب  
  

وقد نقل توفيق زياد مشهدا آخر من مشاهد احلياة اجلماعية داخل السجن، هـو مشـهد مشاكسـة    
  السجان ومغالبة الظالم باألناشيد، فكلما جاءهم يسأل عما جيري بالداخل تعالت أصوات الرفاق العشـرين  

  

  4.بالنشيد وأغرقت صوته يف موجات الغناء
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الـواجم الطريـق،    استقباله من طرف نزالء سجن املزة العسكري ى مشهدكما صور سليمان العيس
، وحىت أحاطوا به وأنسوه  ن وجل عاملهم حىت تعالت التصفيقات ترحيبا ذا الوافد اجلديدإالرهيب املنظر، فما 

اء ، وينسى بني مشاهد الترحاب والصياح والضوض"مبهرجان من دعاب"، فإذا به يدخل مقامه اجلديد  عذابه
الوحشة واحلديد وغريها من قيد ، وينسى الربد و ، وجتهم اجلند وتوعدهم والقهقهات جدران السجن الرطبة

  : املظاهر املؤملة
  

  "ابـبالرك"وقد أحاطوا   ..         ...وإذا الرفاق يصفقون
  ابــمبهرجان من دع   اجلديد        " مهجعي"ودخلت 

  ابــيرحب بالسب وذا  ح         ــيصي هذا ينط، وذا 
  ضوضاءهم عني الصواب أرى        .. مـــودلفت بينه

  ابــمساجة اجلدر الرط  ات        ــونسيت بني القهقه
  ابــو عدنا بتحطيم الرقـــــــي ...وجتهم اجلندي

  .1ايبـووحشيت، وحديد ب   ت       ــوالربد، والضجر املقي
  

داثه يف باحة سجن نفحة الصحراوي، تكرميا للمناضل ومن أجواء احتفاالت السجناء حفل دارت أح
بعد أن أمضى عشرين عاما يف السجون اإلسرائيلية، وإليه يهدي الشاعر فايز أبو مشالة " سليم الزريعي"السجني 
إجالال لصربه وصموده ، وإكبارا لعمر سجنه ، ويهديه بشائر الغد مبحافل الشـعب  " جسر القوافل"قصيدته 

لنصر باألماين العذاب، فقد صار رمزا من رموز السجن العظيمة، يتحلق حوله السجناء وحيتمون املتقدمة حنو ا
  :به من  ويالته، ويستمدون منه الثبات والشموخ، يقول

  

لك األمر والنهي فبما رميت، وفيما /  لك العمق واألفق واخلافقات/  لك الصمت والنطق واألغنيات
عمر ادى بطـول  /  لك العمر عمران /... نت الصهيل كما العادياتوأ/  فأنت التورد كل صباح/  قضيت
عميق امتشـاق  /  فأنت مساء لنا من بريق ...لك الغد رف رفيف األماين /.. وعمر ختضر فيه األزل/  البقاء

  . 2ورجع القبل
  

منه  حتت أعني السجان حينا ويف غفلة منه حينا آخر ومبشاركة هذه احلياة عاش السجناء تفاصيل وقد
، وهي يف الغالب أجواء ثقافية وفكرية ألن قادا وحمركي نشاطاا هم املثقفون ومن بينـهم   يف أحيان أخرى

 هؤالء الشعراء الذين نقلوا لنا بعض تفاصيلها وإن كنا نتصورها أكرب من هذه اللقطات واإلضـاءات اخلفيـة  
  .املسروقة 
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  : روب إىل مالذات أخرىـاهل -
اتمعات الصغرية أن يتجاوزوا مرارة السـجن وسـياط اجلالديـن     تلكصناعة استطاع السجناء ب

، كما أـا مل   ، ولكنها مل تكن كافية وحدها خرآوقسوم، وينسوا حجرات التعذيب وفنوا من حني إىل 
بعبقريات جنونه، وبعزل األعضاء النشطني يف زنزانـات   يفسد أجواءها ، فهو تكن تنجو من سطوة السجان

، أو إبعادهم إىل معتقالت أو سجون أخرى وأحيانا بزج هؤالء املناضلني السياسـيني مـع اـرمني     ديةفر
واملدمنني واللصوص إمعانا يف العقاب ،ولذلك وجدنا بعض الشعراء ال يكتفون بالتواصل باألهل واألقارب وال 

 التـأمالت الفكريـة  ، مثـل  مبجتمع السجن، فيلجأون إىل خلق فضاءات أخرى للهروب من واقعهم املرير
والفلسفية اليت تتيحها ظروف بعض السجون كالوحدة وخلواا والصمت املطبق أحيانا، مما يدفع بالشـاعر  
السجني إىل التأمل والتفكر يف أمور شىت واالستعانة خبربته يف احلياة وجتربة سجنه وعـرض خالصـة آرائـه    

يستند فيها إىل  1"أقسام الناس"دة حممد الشاذيل خزنه دار وزبدا، نضرب هلذه السبحات الفكرية مثال بقصي
مشاهداته لواقع األمة وما تردى إليه أبناء وطنه من ذل وهوان واستكانة واستسالم للمستعمر الدخيل، فيقسم 

ويأيت  )اجلامد، اجلاهل، املوظف، احلاكم، اخلائن، اخلائف، الساخر، الناهض، الناعق(الناس إىل أصناف عديدة 
الذين هم أهله فينتقد مجودهم وجهلهم بأمور الدين والدنيا معا، ومن مث التهاون والثاين األول  نيلى القسمع

  : يقولفعن واجبهم جتاه الوطن 
  

  اــوأعجام ا           أعاريبا ــرأيت الناس أقسام
  اــأمام القوم أهرام او           ـــفقسم جامد ث

  قد عاما ويف األغالط    الظلما          مشى عشواء يف 
  اـرا            يرى التكفري إسالمـتكفي يرى اإلسالم 

  اـيرى اإلقدام إحجام  ا           ـيرى اإلحجام إقدام
  اــإهلام وليس العلم   ال           ـجه وقسم ساكن 

  ذالل دنياكـم              كسته اليوم هندامــامن اإل
  اــبفضل العلم إملام      ا        ــيوم ولو أشعرته 
  .اــإذا استنهضته قام اس            ـإحس  ألمسى فيه

  

، أذالء خاضـعني،   مث يعرض صورة ألولئك الذين قيدهم الوظيف احلكومي وحوهلم إىل جمرد عبيـد 
مقيدين بالسعي خلف الرزق واستجداء املخلوق بدل اخلالق الرزاق، وأخرى للحاكم الذي انقادت له هـذه  

، وطالبوه بدستور يصون حقـوق الشـعب    نعام جبهلها طوعا فصار يرى األحرار الذين جالدوه باحلجةاأل
  وينصفهم يف وطنهم املستلب ويكفل حريام ويصون كرامتهم أعداءه األلداء ، وقسم ثالث ال يعدو أن يكون  

  

                                                
   .31 -  27  –الديوان  –حممد الشاذيل خزنه دار   -  1



 

  : الضمري والشعب ، يقول يتابعا هلؤالء احلكام وهو شرحية اخلونة وبائع
  

  اــوكان الفقر إجلام     قسم  قلبـه دامو
  اـوما أدراك ما سام      وظيف  سامه ذال
  وخيشى  فيه حكامـا      يرى يف رزقه بابا

  اـالناس أنعام يسوق   وقسم حاكم طاغ           
  يرى األحرار أخصاما   ال ريب          ــأناين ب

  اــفكانوا فيه أصنام  دعوناهم لدستور          ..
  اـإنعام من اخلريات    لوا كم منحناكم         وقا

  اـإكرام وليس احلق   مردود            فقلنا القول 
  اــمنام وراء الناس   ميشي            وقسم خائن 

  اـام يداجي الكل   وال دينا            فال جنسا 
  .اـوال دامت وال دام  بالدنيا            الدين  يبيع 

  

ف يضخم له ذعره اخلصم فرياه ضرغاما هصورا ويهول له األمور، فيبقى خامدا منجحرا يف وقسم خائ
قوقعة خوفه اليت نسجها بأوهامه، وقسم ساخر غري مبال بكل ما يدور حوله من أحداث وأفكار، مهه انتقـاد  

طر، وهو الذي اجلميع ولومهم، وقسم يقظ عارف، مدرك حلقائق األمور، خائض يف سبيل قناعاته ووطنه املخا
  : ينتمي إليه الشاعر ورفاق النضال

  

  ما   حالّ يف الناس   غدا  وقسم خائف يدري    
  يرى الشرطي ضرغاما     يرى األحكام أغالال   

  ا      ـيزيد القلب إضرام  يهذي      وقسم ساخر
  هجاما       على األفكار   ا      ادـيعيب الناس نقّ
  ا       ـا استنصحته المإذ  عادى      إذا استبحثته 
  إعداما        يرى اإلذالل  ي      ـح وقسم عارف

  زاما      ـع وراء الفكر   إن مشى ميشي    بصري
  واماـخيوض البحر ع  ا      ـيقظان يقيم الليل 

  .اـيرى للدهر أحكام  ا      ــخبري بالدنا حق
  

غارا عما يرومونه من مطامح راهم مازالوا صوخيتم بالنموذج األخري الذي يتهجم على هؤالء األحرار وي
مث ينهي هذه التأمالت اليت استخلصها من مالحظاتـه  ، ، ويكثر وليته صام عن الكالم ألنه جمرد صفر عظيمة



 

كـون إال بتـآخيهم   يأبناء تونس اخلضراء ، ويبني هلم أن طريق النجاة لن  املتأنية للجميع بنصائح إىل إخوانه
  : ك صفوفهموتعاوم مجيعا ومتاس

  

  اا رامـا         جنونا رام مــوالح قام خمزي
  اـصام يقول القوم مازالوا          صغارا ليته 

  ار         ترى األصفار أرقاماـفضعه بني أصف
  إرغاما بين اخلضراء إخواين         بين الدستور 

  اـل        وال تبقون أقسامــأبينوا أنكم أه
  .اـامغدا للقطر خد   رد     ـــفإنا كلنا ف

  

وما هذه التأمالت إال انعكاس لألوضاع اليت آل إليها أمر اتمع التونسي يف ظل استعمار يتخفى حتت 
  .غطاء احلماية واالنتداب ويسلط على الشعب من أبنائه من يقمعه ويقتسم مع الدخيل خرياته

  

، وانطلقوا منها يف فلسفتهم للحيـاة   الشعراء إليها أيف مقدمة املالذات اليت جل الفضاء اإلمياينو يأيت 
وحتليلهم لبعض مظاهرها، فعلى شاكلة حممد الشاذيل يف أقسام الناس، يذهب القرضاوي يف تفسريه للسعادة 

الناس يف  حلياة ويصحح من وجهة نظره اعتقادانطالقا من أبعادها الروحية اإلميانية ويعرض خالصة فلسفته يف ا
ولكنهم مل جيدوها،  -كما ظنوها هم –ا البعض فيما حرموا منه، وامتلك الكثريون أسباا السعادة اليت يظنه

إا حمرية العقول وشاغلة الناس وسبب نزاعام واختالفام، رآها البعض يف الثراء وجتميع املال فلما حصلوه 
لطان، فلما أدركوه أضنا هـم  عاشوا قلق احلفاظ عليه وطلب املزيد، ورآها البعض اآلخر يف النفوذ وجاه الس

احلرص على دوامه وأرهقهم التملق والطمع يف املزيد والتف حوهلم اجلميع، حىت إذا فاجأهم الربيد بقرار العزل 
انفضوا من حوهلم كأن مل يعرفهم أحد، ورأى البعض السعادة يف الغرام ولذاته فلما خاضوا حبره الطـامي مل  

غري الشقاء ، ورآها آخرون يف اخلمول والكسل والرضى بواقع احلال والسري يذوقوا منه غري السهاد والدموع و
بالعيش لفكـرة كـربى    فلسفته اخلاصة يف السعادة اليت تبدأبوقد رد الشاعر على هؤالء مجيعا . مع القطيع 
ـ هي العقيدة اليت جيد فيها املؤم وقضية كربى يدة ن احللول لكل معضالت احلياة، وقد بلغت أبيات هذه القص

  :     مائة وأربعة وسبعني بيتا نقتطف منها قوله
  

  " ادةـالسع "                       
  دـالتلي الناس يف الزمن  ه هفت قلو ب            ل إليمأ

  دـالعبي  امللــوك كما إليه رناى ــه سعــإلي أمل
  ورودــال ها  الصدى عندــيدفعم ـكالبهوتزامحوا 
  دـيفي ومن ، من جييب ـكنـه، ولـــوتساءلوا عن
  دــوكالمها يرجو البعيرب          ـــفمشرق ومغ



 

  ؟ دــم          أين السعادة والسعيـؤاهلـعادوا وكل س
  دـــوم         وجهة، وهلم عميــوختالفوا، ولكل ق

  .؟ ا دة هل علمت من السعيدــالسع للذي يبغي   قل...
  احلق    التليدلفكرة  ـش  ـــإن السعادة   أن   تعيـ
  ـل قضية  الكون   العتيد ــــلعقيدة  كربى  حتــ

  .1ران   يف وعي رشيدـيـالـــح ألـوجتيب عما يس
  ب؟مل خلقت؟ وهل أعود؟ـــمن أين جئت؟ وأين أذه 

  

، الذ  بعد أن جربوا مع احلكام كل األساليب مبجانيق الدعاءكما الذ بعض الشعراء يف اية املطاف 
فكانت هلم  حلظات صفو  ،اء واملناجاة بعد حماوالت الصرب والتصرب والنسيان والتجاوز والتأسيبعضهم بالدع

، وبني يدي الرسول صلى اهللا 3، وأمحد سحنون2ورجاء بني يدي اخلالق كما كان للشاعر حممود طاهر العريب
املولد النبوي الشـريف،  يف ذكرى  4عليه وسلم أو أحد الصاحلني، مثل وقفة الشاعر حممود عبد املنعم عطية

يدات املصطفى وكما استأنس الشاعر حممود طاهر العريب يف سجن السيدة زينب مبناجاة هذه السيدة من حف
  . 5، بل واستعذب السجن ما دام يف رحاا اا، ورجاء بركصلى اهللا عليه وسلم

  

، وكما فعل حممـد  6"حوانرسالة األق"كما فعل الشاعر أمحد عروة يف  الذ بالطبيعةومن الشعراء من 
العيد آل خليفة يف مناجاته اجلبل من إقامته اجلربية مناجاة تعود بنا إىل قصيدة ابن خفاجة الشهرية يف مناجـاة  

، وارتفع مفدي زكريا بالطبيعة اليت حبا اهللا ا اجلزائر درجـات  7اجلبل واإلنصات إىل حكمه الصامتة الدامغة
8ا جماهدة أخرى متد الثورة والثوار باملخابئ اآلمنة البعيدة والصعبة املنالفرآها جبباهلا ووهادها وغابا.  

  

وقد شذ عن هؤالء مجيعا الشاعر مصطفى وهيب التل الذي صنع لنفسه فضاءا غريبا ملن حتمل مثله أمانة 
ال ليعود إليه، النضال ولغة الرفض ودفع يف سبيلها مثنا غاليا وحتول بفضلها إىل نزيل ال يكاد خيرج من السجن إ

اليت أدمنها وارتاد جمالسها قبل جتربة السجن، وأراد أن حيتمي بغياا وذهاا بالعقل من  فضاء اخلمرأال وهو 
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وطأة السجن، أو كما قال هو، أراد أن يصفع بكؤوسها يأسه، وقد سجل فيها من  سجنه املتكرر أربع قصائد 
  .1"نفثات مخر"و " راهب احلانة"واسية احلزينة و ذات النغمة الن" توبة عن التوبة"و"اخلمر"هي 

رمزية، فهو يهرب إليها ليستطيع حتمل رؤية بعض الناس، والرد  عالقة مظفر النواب باخلمر فتبدو أما
  حراما، ... يا ابن جيبني: "  عليهم مبثل أفعاهلم اليت ال ميكن أن تصدر يف حقيقتها إال عن سكران فاقد للوعي

 .2"أحتمل الدنيا اليت فيها أراكأسكر كي /  أنين
وإن اختلف الشعراء يف حبثهم عن مالذات أخرى حيتمون ا من ويالت السجن، باختالف ثقافـام   

املفتوح يف الغد املشرق،  فضاء األملوبيئام وانتماءام السياسية والدينية والفكرية، فإم اتفقوا مجيعا على 
وسقوط كل اجلبابرة وايتهم اية مأساوية على أيدي من كـانوا أشـبه    والثقة املطلقة يف قرب ذلك الغد،

بالعبيد مث استفاقوا، وقد مرت بنا يف مبحث حتدي احلاكم والسلطان والسجان صور كثرية يف تنظر ذلك الغد 
ون القريب، فربغم أجواء السجن املظلمة، وآفاقه املسدودة كان أولئك الشعراء يتطلعون إىل اخلالص، وينظـر 

  .كانت نغمة التفاؤل هي الغالبةيف شعاع من نور يبدد ظلمام، و إىل املستقبل بعني اآلمل
فهذا عبد العزيز أمحد هاليل يدعو من حوله إىل التفاؤل واستقبال احلياة يف فرح وسرور، ألن كل ما يف 

ي به مباهج احلياة من الكون ينبض باحلياة، ولن يتوقف عن سريورته، ويدعوهم إىل تأمل كل املخلوقات وه
أطيار مغردة وورود وأزاهري نضرة فواحة ومشس مشرقة وجنوم بازغة تشاركه بشره الدائم، حركـة دؤوب مل  
توقف جدران السجن تنفسها، ومل يستطيع حديده وجالدوه أن يعزلوا الشاعر السجني  عن مالحقة بعـض  

  : وحفيفها تلك املظاهر النابضة أو حىت اإلنصات إىل بعض وشوشاا
  

  اـديك من نغمات احلسن أحلانة           ـــغرد فال زالت األطيار ساحب  
  ا ــسكران ويف شذاه مييل الطري   ا          ـــوالورد من حتتها نضرا يداعبه

  اــوال القيود أصمت منك آذان     مل حيجب الشمس عن عينيك حسنهما      
  عنوانا ان ـديك للفجر والبست       ة    ـــغرد فمازالت األنسام ضاحك
  روض رياناـال عبري  إليك دي  ا           ــمل مينع السجن مسراها ومهبطه
  اــإميان روح ـز يف قلبك ا ا           ــــوللسماء جالل حني ترمقه
  3كم داعبتك، وكم القتك سهرانات            ــــويف الليايل جنوم مجة بزغ

  

 مساحة احللم، هي  اةرفاقه إىل تأمل مساحات أخرى و أن يستمدوا منها اليقني واألمل يف احلي ويدعو
بأطيافها جحيم السجن جنات وارفة الظالل، يستحضـروا أىن   ن، وحييلو ا لياليهم احلالكة ناليت يتجاوزو
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العناية اإلهلية املبسوطة  شاؤوا فتخترق السجن بكل موانعه وتليب الدعاء، ويدعوهم من جهة أخرى إىل فضاء
  : للحيارى واملكروبني، كلما ضرعوا إىل الرمحن وجدوا عطفه وأحاطهم كرمه ورمحته اليت وسعت كل شيء

  حتيي بقلبك عند الروع رضوانا       ة   ـــال بامسـاآلم غرد فال زالت          
  اـة           وبت أنت صليل القيد وسنانــــإذا دهتك الليايل وهي حالك
  اــة            حتيل سجنك جنات وأفنانــــتلقاك يف النوم أطياف مذهب

  يف القلب، يقطر إشراقا وإحساناا            ــمل مينع السجن عنك احللم مؤتلق
  اــللحائرين فلن يبقيك حريان ع            ـغرد ففي عطف رب الكون متس

  اـرع إليه جتد روحا ورحيانفاض    إن ضاقت النفس باملكروب واحترقت        
  مل تنس يف حالكات الكون إنسانا  ه          ـوارقب ندى اهللا يف البلوى، فرمحت

  1.حييي غدا فكأن السجن ما كانا إن ضقت بالسجن فاذكر عفو مقتدر            
نو أجلها لنشعر بد" غدا"ويتفاءل مجيع الشعراء بعودم القريبة جدا، ويعربون عن ذلك القرب بلفظة 

أو الفجر لنحسها أقرب، وحيذرون الظامل من ذلك الغد أو الفجر اآليت ألنه ال حيمل إال عالمات فنائهم ، فهذا 
الربدوين حيذر اإلمام من الغضب الكامن يف الضلوع املنساب يف دماء املظلومني، ألنه إذا تفجر بركانه جرف 

ربأ منهم، ويف ذلك الغد القريب ال تقبل توبة للظـاملني، وال  الظلم و أطفأ الظاملني ، وجعل آثامهم تلعنهم وتت
  : تبقى يد تلوح أو تصفق هلم، ألن اجلميع منشغل باستقبال الفجر اجلميل

  مشعلك أت ـأطف إذا عصفت   ة          ـغضب دمي   ففي أضلعي يف
  لكـك مستقبــويلعن ماضي   الذكريات            غدا سوف تطعنك

  زدري أولكـيه ـامــآثـب  ن          ـــستكيامل ويرتد آخرك 
  ؟ أي درب سلك ؟ وكيف انتهى    ؟        مــويستفسر اإلمث أين األثي
  أملكـــحتسر وكفن هنا م   ذر         ــغدا ال تقل تبت  ال تعت

  داك الفلك ـــفال مل تسمر ي    ؟        دـأين مين غ:  ال تقل:  وال
  2.ا أمجلك ـم:  يا فجر:  سأهتف    الم       ـركب الظل غدا لن أصفق

، وفجر واملستضعفون يقود ثورته العبيدوعن ذلك الفجر ينبئنا فوزي  األمسر أنه ال بد من يوم جديد، 
  : يهزأ باحلديد وبالقيود، يوم يثور فيه الشعب كله، ويدوس أطفاله األعداء ويقتحمون الصعاب

والطفل /  وباحلديد/  والفجر يهزأ بالقيود/  الشمس فيه من العبيدختاف / يوم،  / ال بد من يوم جديد 
  3.ويدق صدر األرض يقتحم السدود/  ويدوس بالقدمني ثعبانا حسود/  حيتضن النشيد
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ويرى طريقه املسدودة اآلفاق باألمس وقد شقها مـارد الشـعب    وهو الذي يبشربه سليمان العيسى
  : الستقبال أنوار هذا الفجر الدافق ةدعالوراح يعد اجلبار، بعد أن أفاق من سباته العميق 

  

  ب  على الذرى غدقا، سخياـــــبشرت بالفجر القري
  اـب  وقد  أفاق  يريد  شيـــــالرهي وحملت ماردنا 

  .1اـهي...  ب   نعده   للنورــــالرحي إىل غدنا ...هيا
  

ي يفرضه على الشعب األعزل، يـوقن  وبرغم بشاعة االحتالل اإلسرائيلي وشراسته، وبرغم اخلناق الذ
، منبثق من شـقوق  هما ضيقوا على الشعب، فالفجر آتفايز أبو مشالة أن الفجر ال حمالة آت، ويؤكد أم م

األيادي الكادحة، متفجر من أي شيء فوق هذه األرض مل تطله يد املستعمر، هو طالع من فيض االنتفاضـة  
وعا، هو بازغ ولو طال الزمن، مادام يف الوطن صغار يفتحون عيوم خنلة باسقة شاخمة ال تعرف احنناء أو رك

  : الفطامسن على النضال والتحدي ومل يبلغوا بعد 
  

  م ختضعـمهما يكن فالفجر آت من شقوق           الكف من قرميدة ل
  عـــيرك  مل خنلة  مجارها  ة ــــوالفجر آت من كروم االنتفاض
 .2طفل حتدى فوق صدر املرضع ان           ـوسيقلب امليزان لو طال الزم

  

بعيدين، ويشعر أن زمن عودته صار أقرب  غري أما بلند احليدري فيتعجل هذا اآليت، ويرى الغد والفجر
من املرح يف فضائها الرحب و وراح يتخيل ساعة لقائه باألرض اليت حرم "باليوم"إليه من حبل الوريد فعرب عنه 

  : يقول ،احلر الفسيح
مـا  /  مـا أعمـق  /  أعود/  واليوم/  فجرا ينساب على أرضي/  سأحيل حقويل/  وببغضي/  حبيبو 
واألكرب من عفوك يـا  /  والرعب/  والظلمة/  تلك األكرب من كل سين الغربة/  أرضي...ما أوسعها / أطيب
  .3بغضي

ىل أي مدى عـرب  بعد هذه اجلولة يف أعماق املعانات الشخصية لشعراء احلبسيات حيق لنا أن نعرف إ
هؤالء الشعراء عن ذوام، وهل وفقوا يف نقل بعض احلقائق من مشاهدام للسجن من الـداخل وجتـارم   
اخلاصة فيه، فمن عادة الشعراء اعتماد أساليب املبالغة والتهويل وركوب مطية اخليال والرمز وغريهـا مـن   

. فوتوغرايف لألشياء واحلوادث إىل عوامل اإلبداع واخللقاألساليب الفنية اجلمالية اليت تبتعد باألدب عن الرصد ال
ولكن مقارنة بسيطة بني  ما جاء يف السري الذاتية النثرية لكتاب ومثقفني مروا بتجربة السجن وبني ما بأيدينا 
  من حبسيات جتعلنا جنزم أن هذه النصوص الشعرية مل تنقل مما كان يدور داخل السجن من صور العذاب إال 

  

                                                
                                    . 246  /1 –األعمال الشعرية الكاملة  –سليمان العيسى  -   1
                                .                                    77 –سيضمنا أفق السناء –فايز أبو مشالة   -   2
                                                                        .       389 -   387 –الديوان  –بلند احليدري  -   3



 

  . ت خفيفة وإشارات ومضا
  وإن هذه النصوص الشعرية اليت نعدها وثائق تارخيية هامة مل تنقل إلينا إال الرتر اليسري مـن حقيقـة   

  

، فهي و إن مال ا الشعراء إىل املبالغـة  داخل من أحداث وما رأوه من أهوالمشاهدات الشعراء ملا عرفه ال
قتامتها ال تصل إىل درجة الرسم الدقيق اليت بلغتها السـري   والتهويل واخترعوا معادالت موضوعية للتعبري عن

بينما ارتفع الشعراء عن كـثري مـن تلـك    ، الذاتية يف رصد أشد املواقف إيالما  لكرامة السجني و إنسانيته
ة ورمبا أرجعنا ذلك إىل طبيع، الذاكرةلك اآلالم احملفورة يف األجساد ورمبا جتاوزا أو حماولة لنسيان ت، املشاهد

الشعر الرافضة للتفاصيل ألنه يتحول ا إىل تأريخ أو شعر تعليمي فاقد ألسسه اجلمالية كما جتلى ذلك يف كثري 
من مناذج الشعر العمودي مثل قصائد يوسف القرضاوي الذي صرح يف تقدميه بأا جمرد رصد لبعض  حقائق 

لصايف النجفي واجلواهري ولنقل كل عرفتها سجون مصر، وأمحد سحنون والشبوكي وحممد جة األثري وا
  .احلديثة القصائد العمودية للنصف األول من القرن العشرين، قبيل ميالد احلركات الشعرية

خطاب األنا  من الداخل غياب الضمري الفردي و كما نالحظ على هذه النصوص حىت و هي ترصد صور احلياة
عذاباا حينا ويضم فينسى ذاته و رفاق احمليطني بهتقة الإذ يذوب الشاعر يف جمتمعه السجني كله  وينصهر يف بو

وحىت وهو يف قمة احلديث عن معاناة الذات يعرج حينا آخر فيخاطبنا بضمري النحن،  آالمه إىل آالم الشعب
، ويواصـل  الذايت بالسياسي  والذايت بـاآلخر إىل احلديث عن صناع تلك املعاناة و بذلك ميتزج مرة أخرى 

، و اإلنسانية مجعـاء  اية النضال ليس انتصارا لكرامته املهدورة بني اجلدران وإمنا لكرامة اإلنسانالشاعر رفع ر
  .                        ويواصل التحدي حىت النصر 
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  :الفنية و املوضوعيةاحلبسية بني  -
  

تنتمي أغلب النصوص الشعرية موضوع دراستنا إىل مرحلة حساسية يف تاريخ الوطن العريب مرحلة ثورة 
وغليان واضطراب عرفتها كل األقطار العربية خالل القرن العشرين، ومازلت تعاين إىل يومنا من بعض 

عاركها احلامسة يف مقاومة املستعمر بشىت وسائل النضال وحماولة إجالئه، وانتهاء مبعارك البناء خملفاا، بدًءا مب
  .وحماوالت التغيري الداخلية بعد رحيله وتركه أذنابا ورث بعضهم أساليب قمعه وفنون استبداده

لشعوب فقد كان صوت احلرب هو الصوت الوحيد املرتفع، ويف خضم املعارك املتعددة اليت كانت ا
العربية ختوضها وحتتاج إىل طاقات ومواهب كل أبنائها للخالص مما تتخبط فيه من ختلف سياسي واقتصادي 
واجتماعي، وجد األدباء أنفسهم مرغمني على خوض كل تلك املعارك استجابة لنداءات داخلية عميقة، 

كان الفن وما يزال "والفوضى، إذ  فرأيناهم يف طليعة املناضلني والرافضني لكل مظاهر الفساد والظلم والشر
، ونالوا نصيبهم من العقاب على نضاهلم 1"عدوا مستدميا لتلك الصفات مجيعا، أو قل عدوها القاسي اللدود

الذي مل يقف عند حدود الكلمة وحدها، واستجابة أيضا لنداء الوطن ومسيس حاجته إىل كل أبنائه، فمن غري 
ء بأبراج اإلبداع العاجبة ويتفرجوا من علٍ على مآسي الشعوب ومهومها، ألن املعقول أن يلوذ الشعراء واألدبا

وهو . ، وال يستطيع العيش بعيدا عن مشكالا وقضاياها2"نقدا للحياة أو تفسريا هلا"األدب ال يعدو أن يكون 
، فأمسوه أدبا 3عما عرب عنه النقاد مبصطلحات خمتلفة تصب مجيعا يف إطار العالقة احلتمية بني األدب واتم

ملتزما وأدبا هادفا، وأدبا واقعيا، واتفقوا على ضرورة التفات األديب إىل ما بدور حوله من أحداث، وحددوا 
االلتزام يف األدب مبدى ارتباط األديب بقضايا الناس من حوله، وما يتقدم به من حلول مناسبة هلذه القضايا، 

ما اشتدت صلة األديب مبشكالت الشعب، وكلما شاركه شعوره ذلك أنه كل. 4أو حىت مبجرد التنبيه إليها
كان أقدر على تلمس العلل وحل مشكالته، وكان حاذقا يف التوجيه، واصال اهلدف بأسرع "وأحس بآالمه 
، ورأوا أن تقدير العمل الفين البد أن يأخذ يف االعتبار قيمة املوقف الذي يعرب عنه هذا العمل 5"السبل وأجنعها

وصار من الضروري أن حيمل النص األديب احلق والعدل يف فكرة واحدة، وارتبطت عندهم قيم احلق ووزنه، 
واخلري واجلمال باألطر االجتماعية واحلضارية املختلفة لكل بيئة، فهي عند الفلسطيين املشرد تعين العودة إىل 

، وهي عند الثائر االشتراكي تعين الوطن واسترجاع األرض، وهي عند الزجني تعين االعتراف حبقوقه اإلنسانية

                                                
ـ   –اختيار وترمجة جربا إبـراهيم جـربا    –دراسات يف األدب والنقد  –األديب وصناعته  –جمموعة مؤلفني   - 1   ة املؤسسـة العربي

  .143  – 1983 -  2بريوت ط –للدراسات والنشر          
   -  3ط –بـريوت   –دار العـودة ودار الثقافـة    –الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنويـة   –عز الدين إمساعيل   - 2

        1981 - 374 .  
  .335 -املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر   –نسيب نشاوي   -  3
  .376 -الشعر العريب املعاصر    –عز الدين إمساعيل   -  4
  .7 – 1973 -اهليئة املصرية العامة للكتاب   –حبوث ومقاالت نقدية  –يف األدب العريب احلديث  –يوسف عز الدين   -  5
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ليست مطلقة وإمنا "بناء جمتمع العدل والكفاية، وتبعا لتعدد وجوه هذه القيم تعددت معايري الفن وتنوعت ألا 
ففي جمتمع يسعى إىل التحرر يكون غريبا أن ...تشتق من واقع املرحلة احلضارية اليت يعايشها الفن يف جمتمعه

، بل وصار الوعي حبركة التاريخ املعاصرة وااللتزام بقضايا حترير 1"ضالع مع املستعمرميجد الفنان احلاكم ال
  .2"وبالغة متجددة"اإلنسان من العناصر األساسية اليت متنح النص األديب أبعادا مجالية 

وقد انتمى جل شعراء احلبسيات إىل مدارس إيديولوجية خمتلفة تؤمن مجيعها ذه الوظيفة االجتماعية 
لفكرية والسياسية لألدب، أو لنقل تؤمن مبا ميكن تسميته باألدب اهلادف أو األدب الرسايل الذي ال خيلو من وا

يف االجتاهات الثالث   - من خالل تتبع حيام –خدمة يقدمها للمجتمع، ميكن حصر تلك االنتماءات 
وشعراء اليمن وبعض شعراء اجلزائر، البارزة، االجتاه اإلسالمي الذي ميثله شعراء اإلخوان املسلمني يف مصر 

واالجتاه القومي العريب الذي ميثله كل من حممد مجيل شلش وسليمان العيسى ومفدي زكريا، واالجتاه الشيوعي 
الذي ينتمي إليه جل الشعراء اآلخرين وخباصة الفلسطنيني والعراقيني، فقد كانت هلم أهداف مشتركة وإن 

ألدوات الفنية باختالف قدرات األدباء ومواهبهم، مما حدا ببعض الدراسني إىل اختلفت االنتماءات السياسية وا
تسمية املرحلة بعصر اإليديولوجيا، ويعين عنده عصر االلتزام باإلنسان والعامل اللذين ال يستطيع الشاعر 

  .3"إالّ أن يكون ملتزما ما"احلقيقي 
عت الصيحات الداعية األدباء إىل حتمل ويف توكيد هذا االلتزام الذي قضته ظروف العصر وارتف

األدب "و" األدب للحياة"مسؤوليام االجتماعية والوطنية واإلنسانية، واملبشرة مبا يعرف باألدب اهلادف و
: يقول سارتر" الفن للفن"أو " األدب لألدب"، املنكرة أن يكون 4"األدب يف سبيل احلياة"و" الواقعي

، ولكنه إذا اختار أن يصوب، ...ا فإذا تكلم الكاتب، فإمنا يصوب قذائفهالكلمات مسدسات عامرة بقذائفه"
فيجب أن يكون له تصويب رجل يرمي إىل أهداف، ال تصويب طفل يغمض عينيه ويطلق الرصاص على 

  . 5"سبيل املصادفة، من غري أن يكون له غرض سوى السرور بسماع الدوي
ن رؤيته لإلنسان والعامل فحسب، وإمنا هو مطالب أيضا إن األديب مسؤول، وهو ليس مطالبا بالتعبري ع

  .6"أي بالدفاع عن اإلنسان وااللتزام به"باإلسهام يف التغيري، 
أن هذه املسؤولية تزداد أكثر يف أقطار Mario Verghass  اس آالزجويرى الكاتب البريويف ماريو فر

مسؤولية اجتماعية أكثر منها فردية، جتد جدواها العامل الثالث، بل إن الكتابة يف حد ذاا هناك تعين حتمل 

                                                
  .384  -الشعر العريب املعاصر  –عز الدين إمساعيل   -  1
  .41 -ة املعاصرة مجاليات القصيد –طه وادي   -  2
  .92 -الشعر العريب احلديث   –جالل فاروق الشريف   -  3
  .154 –االلتزام يف الشعر العريب  –أمحد أبو حاقة   -  4
  .35  –االلتزام يف الشعر العريب  –املرجع نفسه    -  5
  .92 -الشعر العريب احلديث    –جالل فاروق الشريف   -  6
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ومغزاها يف فعاليتها ويف تعدد الوظائف اليت تؤديها واألدوار اليت تلعبها، فهي العلم والتكنولوجيا، واملمارسة 
  النضالية من 

  
  

  .1أجل اجلماهري، واحلقيقة والتاريخ
ندقية، حصن ولغم، وال يتردد يف احلكم وقريب من هذه املعاين يذهب نزار قباين إىل أن الشعر سالح وب

على كل كلمة ال تلعب دور البندقية بأا كالنفايات يف سلة املهمالت أو كالعلف للحيوانات ، ذلك أن 
، ويوافقه بلند احليدري 2املرحلة والبيئة اليت يهيمن عليها الصراع املسلح قد حتول الشعر إىل رديف للسالح

إمنا نبحث عن : "الفلسطيين الثائر، الذي افتقد مثله يف الساحة العربية، فيقولالرأي يف مقال له عن الشعر 
الشاعر اجلندي يف أدبنا حيث متتزج املفردة بدمه، وتعيش قصيدته من عذاباته وبطوالته حرفا حرفا، ومن هنا 

سالك الشائكة كنا ومازلنا نتلمس أدب املعركة يف بيت من الشعر يهرب إلينا مضرجا بالدم عرب مئات من األ
  .3..."والعيون املترصدة ككالب الصيد، فنحتضنه ونعلمه لصغارنا ألنه أدب مسؤولية

وهي حال شبيهة حبال احلبسيات املتسللة إلينا هي األخرى عرب األسالك، فقد منت مجيعا يف رحم اتمع 
ن داخل األحزاب ومن قعر ومعاناته وانبثقت من أعماق الثورات يف الشوارع واجلامعات واملدن والقرى، م

الزنازين، وإن دلّ ذلك على شيء فإمنا يدلّ على الصلة العضوية املباشرة بني الواقع والشعر الذي استطاع أن 
يبشر مبيالد فجر الشعوب ويسهم يف يقظتها وسريها حنو الغد القريب، كما استطاع أن يعرض بدائله الفنية 

  .القرناجلديدة وال سيما يف النصف الثاين من 
يف أوساط الشباب الثائر، يف اجلامعات واملدارس واألحزاب، ويف ... دور القائد"وقد لعب الشعراء 

مسرية التظاهرات الشعبية، وبذلك تولدت الوظيفة االجتماعية للشعر اجلديد من صميم املعركة املادية، وبقيت 
  .4"ريةهذه الوظيفة مالزمة لتطويره حىت بلغ أعلى درجات الذاتية احلضا

األدب اجليد ثائر "ويربط الناقد عبد احملسن طه بدر بني اجلودة والثورة يف النص األديب، فريى أن 
، ألن األديب شأنه شان أي فنان 5"بالضرورة، ألنه يكشف عن تناقضات الواقع، وميهد الطريق إىل املستقبل

فوراء كل "ا حيتمل بداخله من حب للخري، أمام العقبات ال يؤمن مبا يدعى استبقاء الشيء على ما هو عليه، مل
، "فما من فنان كبري يف العامل إالّ وحارب النازية والفاشية... فن عظيم جاء شهوة إىل اخلري، وبغض للشر

إن املوهبة الفنية . واالستعمار والتمييز العنصري واالستبداد والتخلف وكل املظاهر السلبية اليت يراها يف جمتمعه
  دجالون هم أولئك الذين"مد أصالتها وقدرا على النبوغ من وضوح مواقف أصحاا الفكرية، وكثريا ما تست
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  .1"يزعمون أن الفكر يفسد الفن
وقد التزم شعراء احلبسيات ذا الدور النضايل ومحلوا على عاتقهم مسؤولية التغيري والبناء حىت غدت 

والتمرد والرفض الذي كان يف الغالب رفضا إجيابيا يسعى مواقفهم يف كثري من األحيان لصيقة بالثورة والنقد 
ورفض ... رفض الظلم نشدانا للعدالة، ورفض التخلف سعيا إىل التقدم والتطور"الكتشاف البدائل، فهو 

لكنه انزلق بكثري منهم إىل اازفة  2..."ورفض الذل حرصا على الكرامة والعزة... الضعف رغبة يف القوة
الفكري، مما دفع ببعض النقاد إىل دق ناقوس اخلطر وإعالن ختوفهم على الشعر من أن يستقيل  بالفين يف سبيل

، وإىل جمرد شعارات سياسية وإعالنات باردة، 3أو يتأثر بالعنف إىل حد حتوله إىل جمرد ملحق فاقد خلصوصياته
استهلكت هذه الشعارات إىل ، وقد 4يقوم على الشعارات واإلعالنات ليس إالّ شعارا وإعالنا"ألن أي شعر 

حد أفرغت فيه من معانيها وصارت ممجوجة، ومل يستطع جتاوز هذا املرتلق اخلطري إالّ كبار الشعراء ممن 
  .استطاعوا التوفيق بني اجلانبني الفكري والفين

قفهم ورمبا كان لطبيعة السجن أثرها يف ميل كثري من الشعراء إىل األسلوب اخلطايب املباشر إلبالغ موا
الصامدة املتحدية من جهة، واإلخبار عن آخر املستجدات هناك بالداخل، ولذلك جاءت قصائد كثرية على 
شكل رسائل أو برقيات من السجن أو أناشيد وأغان موجهة أو مهداة إىل أشخاص معينني، هذا وال يفوتنا أن 

درسة الشعرية التقليدية اليت مل تكن متلك عددا كبريا منهم ينتمي إىل النصف األول من القرن العشرين وإىل امل
من الرؤى الفنية إال حماكاة النص القدمي الذي عرب عن بيئته وزمانه، وكان مبلغ علمها وجهدها ما قدمته من 

وإن كنا ال ننكر عليها هذا الدور . إبالغية وإمساك للحظة من حلظات ذلك الواقع العريب الذي عايشته
ي لعبته يف مرحلة كانت أحوج إىل نضال الكلمة ولو بالتبليغ املباشر والتأريخ االجتماعي والتارخيي الذ

لألحداث، وحفظت لنا صفحات عن حياة األمة العربية اليت مل يكن فيها من املفكرين واحملللني السياسيني 
العودة  إليه  الذين ميكنهم تدوينها آنذاك، فكانت تلك األشعار ومازالت إىل اليوم مبثابة املرجع الذي ميكن

ملعرفة الكثري من دقائق املرحلة ومالبساا، كما أدت وظيفتها الكاملة إزاء الشعوب، فحركت اهلمم مبا كانت 
حتمله من شحنات وجدانية مجيلة وحرارة عاطفة وصدق فين وموضوعي، وتثريه من مشاعر إنسانية نبيلة، 

ثلني يف نقل احلقيقة من جهة وتوليد العاطفة من جهة ولنقل توفيقها بني املظهرين األساسيني للتعبري املتم
  ، وفوق هذا فقد محلت لواء النهوض باألدب ومثلت مرحلة إرهاص مليالد شعري عريب جديد، 5أخرى
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  .وسامهت يف تطوير البنية الثقافية للمجتمعات العربية عموما
اجلسام اليت قدمها الشعراء  وحنن اليوم وإن كنا نقف إجالالً وتقديرا لكل تلك اجلهود والتضحيات

داخل السجون وخارجها، ال يسعنا إالّ أن ننظر إىل ما قدموه نظرة الناقد املوضوعي الذي ينظر إىل النص 
األديب من زاويته الفنية واملوضوعية، ألن قيمة العمل األديب تتمثل يف العالقة القائمة بني شكله ومضمونه ومن 

العمل الفين وحده أو شكله وحده، ال يكشف عن قصور يف املنهج والتقدير مث فإن النقد الذي يقدر مضمون 
  .فحسب، بل عن خطأ يف متثل طبيعة تكوين العمل الفين ذاته

، فكما أن املوقف وحده ال 1يتساقط كل نقد إيديولوجي كما يتساقط كل نقد مجايل صرف"ومن هنا 
ليس هو "خال من موقف، وعليه فالسؤال املهم للنقد يصنع عمال أدبيا، كذلك يفقد العمل األديب قيمته إذا 

ومهمة النقد األديب ... اجتاه األديب أو ما يتشبث به من رأي، بل قوة اإلقناع اليت يبديها يف عرض ذلك الرأي
  .2"أن مييز الكتاب األصليني مهما كان اجلانب الذي احنازوا إليه... الرئيسة

واقعهم أو جتارم فحسب، ولو كان ذلك يف قوالب تقريرية  فال يعنينا أن يعرب هؤالء الشعراء عن
خطابية مباشرة، وإمنا الذي يعنينا هو عمق التجربة الوجدانية من جهة وما أديت به من وسائل فنية مجالية، من 
رموز وإحياءات وحوار باطين وشفافية لغة وصفاء عبارة من جهة أخرى، وهو األمر الذي دفعنا إىل جتاوز 

من النصوص الشعرية من هذه الدراسة الفنية واالكتفاء مبا سبقت إليه اإلشارة يف دراستنا ملضامينها،  الكثري
ألا تشكل شاهدا من شواهد القرن املنصرم، والتركيز على ما توفر فيه حد أدىن من اإلبداع، واجتمعت فيه 

ت أن الشعر نافع كما هو سار كنا املسرة واملنفعة يف آن على حد قول أفالطون على لسان سقراط إذا ثب
، إن مل نقل أن أوىل وظائف الشعراء اليت نستطيع أن نكون على يقني منها هي أن الشعر جيب أن مينح 3"راحبني
وإىل جانب هذه املتعة اليت هي أول شروط اإلبداع األديب، جيب أن يعطي األديب شيئا، هو تلك . 4املتعة

يقدمه من خربات جديدة، أو بعض الفهم ملا هو مألوف، أو التعبري عن شيء "ما  املتمثلة يف االجتماعيةالوظيفة 
  .5"عانيناه ولكننا ال منلك الكلمات الالزمة له، ومن شأنه أن يوسع جمال وعينا أو يرفه إحساسنا

وإن كنا على يقني أنه من الصعوبة مبكان أن نعطي احلبسية تقييما فنيا حمضا بعيدا عن ظروف ختلقها 
يالدها، وهو ما عنينا به الشعرية، فإذا كنا قد أعطينا صورة عن اجلانب النافع من شعر احلبسيات فحري بنا وم

أن نقف عند جانبها السار وجوانب املتعة الفنية فيها ومواطن اإلبداع فيها، بدًءا باللغة الشعرية اليت هي أساس 
  .، وانتهاء إىل الصورة الشعرية وتقنيااالعملية الشعرية ومادا األوىل، إىل البنية اإليقاعية
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  :  ي ودالالتـهرـالشع مـعجامل -
  

إذ يرتفع الشاعر 2"القوة الثانية للغة"و" نوع من اللغة"، أو هو كما عرفه جون كوين 1الشعر فن لغوي
تغمره ذه األداة املشتركة من جمرد وسيلة نقل وتفاهم إىل أداة اكتشاف واستبطان تثري املتلقي وزه و

بإحياءاا، وتصف له ما يدور حوله وحييط به من مشاهد وأحداث بلغة خاصة جديدة مل يألفها، وكأنه أمام 
صائغ جديد أو كيميائي يلعب بالكلمات ويشكل منها ذلك التعبري غري العادي عن عامل عادي ويصنع منها 

كيمياء لفظية فحسب، بل أيضا  وهي ليست3.أي القصيدة" كيمياء الكلمة"ذلك النص املسمى عند رامبو
وإذا كان ال بد من معىن حتمله القصيدة فإن عبقرية الشاعر تتجلى يف قدرته على اختراع ما . 4كيمياء شعورية

موحية وما يصنعه بينهما من عالقات ال تقوم على الروابط النحوية  5يوصل به تلك األفكار من كلمات
يأيت يف مقدمتها االنفعال والتجربة وما يتطلبانه من تفجري للغة  فحسب وإمنا تعتمد أيضا على روابط أخرى

مبعىن "وكهربة لكلماا وغوصٍ إىل معاينها اخلفية اليت ال يدركها إالّ املبدعون وهو ما عرب عنه اجلرجاين 
نية كما تعىن تعىن بالظالل النفسية والدالالت الوجدا"ذلك أن لغة الشعر 7".للغة داخل اللغة"وفالريى با 6"املعىن

، ونظرا الختالف مواهب الشعراء وطاقام فإم يتفاوتون يف قدرم 8"بتجسيد األحاسيس واملشاعر اإلنسانية
على التحكم يف كيمياء الكلمات وخيتلفون يف تقنيام ووسائل تعاملهم مع اللغة، فكلهم يقول ما يريد وهو يف 

  .ذلك ال يشبه إالّ نفسه
مع اللغة مل تعد حتلّ بتحصيل ثروة كافية من ألفاظ املعجم الشعري القدمي وإمنا  فقضية الشاعر احلديث

إىل احلد الذي ميكننا  9صار لزاما على الشاعر أن يبدع معجما شعريا جديدا يناسب جتارب العصر وظروفه
الفكري القول فيه أن لكل شاعر معجمه الشعري اخلاص، املستمد من ثقافته وتراثه ومن بيئته وانتمائه 

والسياسي وطبيعة عمله ومركزه االجتماعي وتركيبته  النفسية والعقلية وغريها من القدرات األخرى اخلفية، 
وبإلقاء نظرة بسيطة على النصوص الشعرية الواردة يف الدراسة املضمونية السابقة، وعلى دواوين الشعراء 

الشعري متيزه عن غريه من الشعراء وإن  موضوع الدراسة نكاد نقف لكل شاعر على مالمح بارزة لقاموسه
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اصطبغت يف الغالب بالسهولة تأثرا باالجتاه الواقعي الذي مال إليه جل الشعراء وإن اصطبغت يف الغالب 
فعلى سبيل املثال نلحظ عند الشاعر مفدي زكريا . بالسهولة تأثرا باإلجتاه الواقعي الذي مال إليه الشعراء 

لى الفخامة والقوة واأللفاظ اخلطابية الرنانة الجلة املتأتية من ثقافة الشاعر التراثية معجما شعريا خاصا قائما ع
من جهة وسجله النضايل من جهة أخرى واملتقاطعة من زاوية ثالثة مع النص القرآين الذي يشكل ملفدي زكريا 

لكيان االستعماري وتفشل آالت رصيدا مميزا، واملتماشية وطبيعة الثورة اجلزائرية اهلادرة اليت ظلت تكتسح ا
قمعه وتصنع األجماد، ويكفي أن قصائد مرحلة ما قبل الثورة متيل إىل اللغة اهلادئة خبالف تلك اليت واكبت 
أصوات الرصاص وعايشت صلصالت السالسل والقيود وارتفاع اجلدران وما تتطلبه من لغة قوية تكسر 

يمان العيسى الذي عايش أصداء النضال وميالد احلركة سلطاما، وقريب منها معجم الشاعر السوري سل
  .العربية القومية ودعوات الوحدة العربية

وإن املتأمل حلبسيات الشاعر حممد جت األثري ليلحظ حرصه على إحياء كلمات تراثية ال نكاد جند 
اظ إال راجع لكون هلا حضورا عند غريه من الشعراء، وما ذلك احلرص على إعادة االعتبار لكثري من األلف

الرجل عضوا يف جممع اللغة العربية لكل من العراق والقاهرة، ولكونه معلما يسعى حلفظ بعض الكلمات 
واالستعماالت من االندثار يف وسط خالطته لغات وهلجات واستعماالت جديدة ودعوات إىل العامية، فإن 

كما ال يعدم أن جيد فيه ما يذكره بشعر  القارئ ليجد يف شعره نفحات تذكره بشيء من الشعر اجلاهلي،
  .وغريمها 1املتنيب أو البحتري

كما تتجلى ملتتبع شعراء األرض احملتلة بدًءا بتوفيق زياد ومسيح القاسم وحممود درويش ومعني بسيسو 
 مدرسة شعرية قائمة بذاا من حيث اللغة الشعرية والصورة وغريمها تتماشى وطبيعة املدرسة الفكرية اليت

ويتفرد مظفر النواب بقاموس أهاجيه املقذعة العارية املنتهكة اليت رد ا على صدمات . ينتمون إليها مجيعا
الواقع العريب املتتالية وانتهاكاته وإن شاركه خاصية االنتهاك الشاعر معني بسيسو ولكن بدرجة أقل لتخفيه من 

فيها على التماهي يف الطبيعة والتوسل برموزها ، وامتص  حني آلخر يف ثوب اللغة اإلحيائية اإلشارية اليت اعتمد
شعراء آخرون اللغة الرمزية بشكل واعٍ مقصود لغايات فنية حينا، وخوفا من أجهزة القمع أحيانا كثرية، 

  .2واختذوا الغموض كوى صغرية ينفذون من خالهلا أفكارهم وأحاسيسهم وجتارم
ة مشتركة هي من نتاج القيد واجلدر وطقوس منعهما يأيت هذا وقد اتفقت احلبسيات على حقول داللي

يف مقدمتها لغة القوة والتحدي والصمود وما حتتاجه من أصوات وحروف مدوية وكلمات ثائرة متمردة 
وتراكيب نارية توازي قوة اخلصم وقمعه وسياطه، وتقابلها لغة األمل يف الغد اآليت الذي يراه شعراء احلبسيات 

اجلديد واالنبعاث من قعر الزنازين ودماء الضحايا وآالم املظلومني، هذا وال ختلو احلبسيات من  قريبا وامليالد
اللغة الواقعية ذات الدالالت املباشرة والرصد احلقيقي للواقع العريب،كما ال ختلو من اللغة اإلشارية اليت تقول 
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لفنية ويذهب وراءه مذاهب شىت من التأويل الشيء وال تقوله وتترك فضاء مجاليا للقارئ جيد فيه من املتعة ا
  .ويقف ذاهالً أمام صدمتها وجدا

  

  :دي ـورة والتحـالث لغـة -
  

مما ال شك فيه أن آلة القمع اليت صوا السلطان بكل أشكاله يف أوجه الشعراء ال جتد ما ميكنه الوقوف 
نادق القصائد اليت أرادها الشعراء نارية أمامها أو صدها إالّ آلة تعادهلا أو تفوقها، هي حراب الكلمات وب

ملتهبة يف وجه السجان واجلالد والسلطان، وقدميا قال األخطل أحد أعمدة فن النقائض واخلبري مبفعول الكلمة 
، وختريوا هلا من قاموس الطبيعة الغاضبة ما يعادل فورة الغضب الداخلية 1"والقول ينفذ ماال تنفذ اإلبر"

ويعرب عن إحساسهم احلاد بالرفض ورغبتهم القوية يف االحتجاج على . ة بأعماقهمومراحل الرفض املوار
على التعبري "الراهن العريب وإرادة تغيريه، ففي الظروف الصعبة اليت أحاطت حبياة الشاعر العريب احلديث أصبح 

  .2"أن يتخذ نربة عنيفة يف حمتواه الداليل ويف شكله اللغوي واألسلويب يف آن معا
ا ميتزج العنف املادي بعنف اللغة بشكل متشابك، لنقف أمام سلسة تناظرية يقابل فيها العنف وهكذ

، فكثريا ما جلأ الشعراء إىل 3اللغوي عنف األمل اجلسدي، وعنف الدمار، وتكون الكلمات بدورها مؤملة، قاتلة
عاته، وإيصال الوعي العام إىل ، وخلخلة قنا4"ملفاجأة القارئ وإيقاظ إدراكه وشعوره"العنف وفجروا الكلمات 

أقصى درجات توتره، وإحداث زلزلة يف الفكر والشعور توازي زالزل الواقع وهزاته، ألن اللغة ليست وسيلة 
  .5"تعبري وحسب وإمنا هي كذلك طريقة تفكري

ليس بداللة الصالبة والصمود السلبيني والتلقي الصامت فحسب ولكن بلغة رد الفعل  الصخرفنحن جند 
عند حممود درويش بنتوءاا اليت جترح كل من يالمسها، ومتارس رد الفعل الذي يتمناه الشاعر فكفه صلبة 

ختمش .... وكفي صلبة كالصخر: "كالصخر ولكنها ليست ثابتة متجمدة بل فاعلة ما تستطيع فعله باألعداء 
  .6"من يالمسها

وحطبها وشعلها وهليبها وخباصة عند شعراء  وداللتها عند شعراء احلبسيات مبوقدها ارـالنوتتوالد 
األرض احملتلة، فهذا حممود درويش حيمل لشعبه بشرى بقية الثورة اليت ال ختبو أبدا من النفوس فيستعري هلا من 

  ... وقهوة/ مازال يف موقدكم حطب : "حقل النار ما يعرب به عن الثورة املنتظرة ما دام هناك شيء من الغضب
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  .1..بوحزمة من الله
  

أما معني بسيسو فيهب القصائد من الصمود والقدرة على االستمرار واخللود ليس بالتمتمات وبعض 
، ويرى سعدي يوسف الثورة 2التراتيل واألدعية ولكن بتعميدها بنار العذاب اليت يصطليها الشعراء من أمثاله

ملستعمر، فيدعو أن تتفجر مثيالت هلا يف اجلزائرية املظفرة كتال من املشاعل تتفجر من كل مكان وتقلق راحة ا
ولتنفجر يف األرض أمجعها /... أخليفة العريب، يف وهران تنفجر املشاعلْ : "كل مكان إنذارا ووعيدا للطغاة 

  3!  املشاعلْ
  

ويتحسس الشاعر الثائر الذي انتهى يف سبيل القضية جنبيه، فإذا به يضع يده على مرجل متسعر عزما 
ومن حب / يل من هوى شعيب، " لي من ثورته الشديدة وعزمه على املضي يف درب النضالتكاد دماؤه تغ

  .4نارا على احلطب الشديد/ تسعر يف دمى ...عزم/ الكفاح، ومن صمودي 
  

بكل ما حيمله من  انـالربكوقريب من غضب اللهب الذي يلتهم كل ما حوله يطالعنا يف معجم الثورة 
هب ال حمالة لالنفجار وما يرافقه من محم منصهرة جترف كل ما يعترض طريقها معاين الغضب الكامن املتأ

  .5"فليس أمام الرباكني يف حلظة الروع سد"وتبتلعه، 
  

ومن الذين وظفوه يف حالته األوىل املنذرة بالثورة الشاعر مجيل شلش الذي يرى أن ظلم اجلالد 
يف وجه جالدي : "تقذفه يف وجوههم من محم غاضبة والسجان مها اللذان فجرا براكني الشعوب وأمداها مبا

  .6"يا نذل يا صانع بركاين/..قذفت بركاين / وسجاين 
  

ويوافقه كل من معني بسيسو وحممود درويش الفكرة إذ يرى األول أن ثورة زالزل الشعوب وأصوات  
   .7 ..".ولدت أجراس الزلزل/ خنبكمو، خنب األغاللِ "إنذارها ما هي إالّ نتاج األغالل 

  

ويرى حممود درويش أن بطش الغزاة وفرحتهم بانتصارام وفتوحام على أنقاض شعبه لن تفتح عليهم 
  :إالّ وعودا بالزالزل الشعبية القادمة 

  

  .8والفاحتون على سطوح منازيل        مل يفتحوا إالّ وعود زالزيل
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  الثابت وإرجافه رمبا لتنبيهه أو توبيخه، أو من أثر يف خلخلة  زالـالزلولنا أن نتأمل ما توحي به كلمة 
أن يكون " من أجل القضية"فهذا مجيل شلش يتمىن يف قصيدته . ختريبه وتدمريه عن آخره، حبسب األحوال

ويردفها بأمنية " كربيتا"بركانا بأعماق شعبه أو نارا أبدية بقلبه، أو أن يكون إحدى عطاءات الربكان احملرقة 
لو /آه يا شعيب: عن دائرة الثورة ورد الفعل فيتمىن لو كان زلزاال راجفا يهز به الشعب الطغاةثالثة ال خترج بنا 

لو كنت بوديانك ../لو كنت على ثغرك كربيتا/ آه  يا شعيب/ويف قلبك نارا أبدية،../ كنت بأعماقك بركانا
،األرحييه زلزاالً يهز /...وتغين / اق يف وجه الطغاة،تلهب اآلف/..لقذفت احلمم الظمأى بطوالت سخيه

  .1لضمري البشرية/ للحياة،
ويأيت توفيق زياد بإحدى مالزمات الربكان وهي الفوهة اليت تتفجر منها احلمم أودية من هلب، وهي 
ليست فوهة واحدة، بل فوهات كثرية، ولكنها ليست كالفوهات، إا فوهات دماء الثوار والشهداء املبذولة 

  :أر وتطبق لغة القصاص العادلة تعزف أحلان الث
/ والفوهات احلمر تعزف ثأرها / بدم امللوك الراقصني على عمود / وانظر أكف الشعب كيف ختضبت 

  .2"حلنا على شريان فيصل والسعيد
وميضي الشعراء مع الطبيعة يف أحوال ثوراا، ويستعريون لغتهم من مظاهر غضبها الكثرية، فيستنجد 

للتعبري عما يعتلج  -وقد كانت عقابا ألقوام قبلهم -العاصفة احململة بصور العقاب اح ـبالريسعدي يوسف 
ويف صمت احملطة در : "يف صدور املخلصني من أحقاد دفينة يقذفوا مدوية هادرة جتتث حىت احلديد

  ...3وتز املصابيح/ يرت احلقد والريح / وملء صدورنا مفتوحة القمصان/ الصيحات 
وداللته اليت  ارـاإلعصل من حممود درويش ومسيح القاسم ومعني بسيسو والسياب يف لفظ ويشترك ك

ال خترج عن دائرة الدمار، فهذا مسيح القاسم يبحث عن شجرة انتمائه وحتدره على األعداء قويا صامدا هادرا، 
مبا يف حال توهجها احملرق، ويعلن انتسابه إىل بعض مظاهر الطبيعة الغاضبة مبا فيها اإلعصار، إنه ابن الشمس ر

وميضي الشاعر يف  4"واملوجة. واإلعصار... أنا ابن الشمس: "وابن اإلعصار املدمر دائما وابن املوجة املزبدة
عالقته احلميمية الصوفية بالطبيعة إىل أن يبلغ ذروة توحده مبظاهرها واحللول فيها، والترتل عربها على رأس 

  :احملتل
  .5"يف النسمة، يف اإلعصار/ أطلع يف الربق األزرق / أطلع يف األمطار " 

  

  أما حممود درويش فيصبو إىل امتالك هذه الطاقة اخلرافية وختزينها يف كفه حىت إذا آن األوان هدر 
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  .1ودعين أحبس اإلعصار يف كمي/ دعين أمحل الريح الشمالية / فدعين أكمل اإلنشاد : بأعاصريه 
  

صيغة اجلمع إذ يبصر من حواليه مجاهري الشعوب الغاضبة فيتخيلها  ويفضلها بدر شاكر السياب يف
أعاصري متتالية كلما مخد إعصار أو أمخد هب آخر على أنقاضه وكلما أسكتت عاصفة تلتها أخرى، وكلما 

  : خبا نار ثورة انبعثت من حر مجرها أخرى 
  

  .أيها الظاملون أين  الفـرار  أصبح الكون وهو نورونـار
  وقد جاش حوهلن الشـرار  متأل الشرق والغرب األعاصري

  نزا فوق نعشه  إعصــار  كلما حاقت املنايا بإعصـار
  وانفجار مضى فجاء انفجار    فالتهاب خبا، فكان  التهاب

  .2فاعصفي يا شعوب فالكون ال يرضيــه إالّ أن يعصف األحرار
  

من البارود والرعد والرماد ويصنع معني بسيسو قاموسا ثوريا خاصا له ولرفاق النضال مزيج 
واألعاصري، فهم صالب شداد كسواعد مفتولة من بارود، أو كعطر رعود، سراع حداد كسهام قدت من 

كعطر / قاسٍ كسواعد من بارود " : اإلعصار"ريش جناح طائر خرايف جديد من صنع خيال الشاعر هو 
رعود / كرماد دموع األطف/ كبيارق من ريش جناح اإلعصار ال/  ال حر3قاسٍ كظالل العم.  

  

احلبيس واستيقاظه بة  وجـاملويستعري السياب لغضب الشعب بعد طول صمت وكبت وإسار غضبة 
إعصار جيرف كل ما أشاد الطغاة على شفا جرف هار من الظلم، فكانوا كمن شاد بنيانه فوق املاء ، وقد 

دجلة "بكل صوره ومرادفاته، بالوقوف عند قصيدته كانت للسياب براعته يف التعامل مه هذا املعجم املائي 
  :اليت يقول فيها " الغضىب

  

  تدفقن بعد طول اإلســار  إا غضبة املياه احلبسيــات
  مغيظا وصاح يف كــل دار  زمزم املوج يف السهول النديات
  عاصفا بالسدود عصف اقتدار  ذلك النهر فاض بعد احتبـاس
  اض بعد طول اإلسـار؟وقد ف  نبين أي ساعة أبصر الشعـب
  فقال امتلكت كل البحــار  قل ملن ثبت العروش على  املاء

  .4سوف تأتيك ساعة توقظ األمــــواج فيها انتفاضة اإلعصار
  

  كالنسر واألسد وسائر الوحوش للتعبري عن شدة بأسهم  احليوانات املفترسةكما استعان الشعراء ببعض 
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  .1ي لألعداءوقوة بطشهم واستعدادهم الدائم للتصد
  

نفسها إىل سالح يقف يف وجه الطغاة وميد الثورة والثوار باجلبال الشوامخ والشعاب  الطبيعةوتتحول 
، 2املمنعة والغابات، وهي فوق ذلك شاهد يسخر من حماوالت مسخ احلقائق اليت ال ينفك املستعمر ينسجها

  . 3معجما خاصا لبطوالاولعل واحدا من الشعراء مل يلتفت إليها كما صنع مفدي زكريا 
  

بكل مرادفاا حضورها يف عصر تفنن الطغاة يف اختراعام وتقدميهم هلذه اللغة  السالحوقد كان للغة 
على ما سواها من أساليب احلوار، وما كان أمام الشعراء إال امتطاء لغة نارية رصاصية توازي دوي املعارك 

حممود درويش يتمىن لو ميهلوه حىت حيمل زاده، فكما أباح اآلخرون  الفعلية ومتارس فعل الرجم بطريقتها، فهذا
ألنفسهم ضرب األبرياء العزل وتفجريهم ها هو يتمىن أن يشحن دماءه اليت ال ميلك سواها يف مواجهة الطغاة 

  .4"دعين أخزن الديناميت يف دمي: "بشيء من تلك املتفجرات
ى هذه اللغة املتفجرة الغاضبة، ويشكل معجمه اخلاص، وحيرص الشاعر الثائر املتمرد مظفر النواب عل

وإذا الفتح فتح ولكن بالسالح، وإذا الفداء هو اآلخر وإن كان باألجساد  5"سالم بالسالح"فإذا السالم عنده 
، ويصنع معادالت لغوية مقاتلة هي األخرى، 6"ال ختدعو بفداء بغري سالح" أيضا فال بد أن يكون بالسالح 

ل عنده يتوحدون بالسالح ويذوبون فيه ويتحولون يف نظر الشاعر إىل سالح، حلمهم من حلم فإذا األبطا
السيف ، ال ينتسبون إىل القبائل والعشائر بل إىل أمهم البندقية ، ويغدو الرجل عنده البندقية نفسها ال تعرف 

  :راحة أو لذة، وال يريده إالّ سالحا ناضجا وحربة مكتملة الوعي 
  

/... إن حلمك من حلم سيفك../... شد صلبك بالبندقية يشتد/ بندقية لست يزيدا وال املعتصم قل أنا ال
اض إىل حرية أكملت /...مقدم البندقية نعم املنبت ونعم الرحم/ إمنا الرجل البندقية ال يستريح وال حيتلم

  . 8تتحول يا عبد اهللا رصاصا/..أنت رصاص.. أنت رصاص. 7وعيها حنتكم
  

، ويريدها 9"وسيفا خالصا للثورة... سيوفًا خالصة هللا"ادها حرابا كاملة الوعي كذلك يريدها وكما أر
   / يا عبد اهللا اشحذها/ احذر أن تتدجن للمطبخ...سكينك: "أيضا سكينا خالصة للثورة غري مدجنة للمطبخ
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  .2وكذلك الشعوب تتحول عند بسيسو إىل بنادق مرفرفة. 1نفذها تنفيذا نفذها
بل هذا التشييء لألبطال يشخص مظفر النواب السالح وجيعله صاحب الكلمة األوىل واألخرية ومقا

اليت ال ختطئ أبدا ، ويصبح من حق الرشاش أن يستغين عن كل  3"للرصاص مواعيده"وصاحب القرار ويصبح 
" ردا ويركع من أراداهليئات الدولية والعربية والقمم الطارئة واملؤمترات االستعجالية ، وأن يعقد قمته منف

، وأن حيمل أخبار 5"رشاشك كان وكالة أنباء الثورا"، 4"رشاشك يعقد قمته منفردا ونعالك يف قمتهم
انتصاراته بدال عن كل وكاالت األنباء عرب العامل، ويشاركه يف هذه احلياة وذلك التشخيص امللقى على 

وحده حق التفاوض مع املستعمر ألنه أصم آذانه  السالح شاعر الثورة اجلزائرية مفدي زكريا إذ يهب الرشاش
عن مساع كل األصوات، وال يقف به عند صناعة االنتصارات بل جيعله أيضا ملهم الشعراء وصانع أوزام 

  : ومبدع قصائدهم 
  

  :سكت الناطقون، وانطلق الرشــــاش يلقي إليك قوال مفيـدا 
   !!  6صارت قصيدافاقبلوها ابتهالة صنــع الرشــــاش أوزاا، ف

  

ويذهب إىل أن السالح هو الفصيح املبني الذي إذا نطق من أعايل اجلبال أفصح وأفهم وأوضح من أي 
متحدث آخر، وهو املوفد الوحيد الذي ميكنه اجللوس إىل املستعمر ومناقشته يف مصري الشعب، وأنه وحده 

  :الكفيل بإيقاظ وتبصرة كل من تعامى عن حقوق الشعب 
  

  فانطق فوق جرجرة احلعاب  من شلعلع ذو بيـــانولعلع 
    .7يناقش غاصب احلق احلسابا  وأوفدت الرصاص، ينوب  عنها

  

  :وهو املتحدث الذي إذا نطق أخرس كل املتحدثني، وإذا ناظر أسكت اجلميع حبججه وبراهينه الدامغة 
   !وجرى القصاص، فما يتاح مالم  !نطق الرصاص فما يباح  كالم 

  .كتبت فكان بياا اإلـــام  هلجة من أحرف  السيف أصدق
  وضعت ملن يف مسمعيه صمـام  لغة القبائل يف البيان  فصيحـة
  رفعت ملن يف ناظريه  ركــام    ولوافح النريان خري  لوائــح
  .8عنت الوجوه، وخرت األصنام  واحلق والرشاش إن نطقا معـا
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  .1الت هذه اللغـة القوية املدويـةوال تكاد ختلو واحدة من حبسيات مفدي زكريا من جلج
ويهب مظفر النواب السالح نوعا من احلياة حبسب محلته، فإذا الدبابات يف أيدي اخلونة والعاجزين 
تتحول إىل جمرد أرانب ختتفي يف جحورها ألول ضربة ، وإذا أسلحة األعداء أو اجلريان تتحول إىل أشخاص 

: يفتلون شوارم وحيلقون ويضربون ولكن الدبابات األرانب ال ترد أقوياء عليهم من عالمات الرجولة والقوة،
  .2.فتلت أسلحة اجلريان شوارا ليال وصباحا حلقت وتغاضت/ حتولت الدبابات أرانب 

إنه ال يريد السالح الغبي كهذه الدبابات اليت حتولت يف أيدي اجلبناء إىل أرانب، وال يريد الرصاص 
بغري الرصاص الذي علمته "لته من جتارب سابقة وإعدادات، فاخلالص ال يكون الغيب الذي ال يستفيد مح

  .3"التجارب، ال بالرصاص الغيب
ونالحظ من خالل تأملنا للنصوص الشعرية السابقة طغيان لغة األسلحة احلديثة اليت هي من مستحدثات 

حلضور احملتشم للسيف مقابل ا...هذا العصر، من بنادق ورصاص وقنابل ورشاشات ودبابات وطائرات
والسكني اللذين ال يتجاوزان األثر الفردي عن قرب، ملا توحي به األوىل من إشارات ترميزية أقلها القتل 

  .السريع واجلماعي الذي حتدثه عن قرب وعن بعد أيضا
  

  : السكونو فراغمعجم اخلراب وال -
ع إالّ اليأس، وإن حتلى شعراء احلبسيات مما ال شك فيه أن البطش ال خيلّف إال الدمار واخلراب وال يزر

بالصرب والثبات، وامتلكوا قدرة فائقة على التحمل، وإن اختفت من أشعارهم لغة الشكوى من معانام 
وقد وصفوا . الشخصية أو خفت صوا إالّ نادرا، فإم كانوا يتأملون ملا أحلقته آلة االستبداد بأوطام وشعوم

لك األطالل املادية واملعنوية وأبدعوا معجما جديدا، ركبوا لغته تركيبا عجيبا ليستطيع مشاهد ذلك الفراغ وت
وكأننا بالشعراء قد ". موازاة فظاعة ما كانوا يرونه يف جمتمعهم الكبري مث يف جمتمعهم الصغري داخل السجن

راغ والصمت واآلالم، تتناسل امتهنوا احلزن وتلبسوا بلغته الدكناء اجلرحية، فإذا بألفاظ اليأس والزوال والف
  .وتتكاثر يف قوالب شىت تنتهي مجيعا إىل داللة اخلراب والدمار

فإذا طلب الناس عدال أو سألوا عن غد مشرق أجام توفيق زياد من قاموس السجن وممصطلحاته أن 
الشعراء  عند المـالظ، ويتوالد 4"العدل مشنوق على السور هناك، وأن القمر مصلوب على فوالذ الشباك

نصف قرص القمر املغدور يبكي يف "بكل دالالته فمن القمر املصلوب عند توفيق زياد إىل القمر املغدور أو 
عند " القمر املعصوب العينني"عند مسيح القاسم إىل  5ونصف قرص الشمس يبكي يف عز الظهرية" الرفاق ليال
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عن العراق يراه سعدي نعسانا متثاقال ممتطيا صهوة وإذا الليل املتطاول الذي ال يريد الرحيل . 1معني بسيسو
، ويراه إذا أقبل ال يرتل عن العراق اليت مل تعد 2آخر" وفارس األحزان"حينا " الدجى النعسان"األحزان فيسميه 

 إالّ مقربة وبقايا بشر رويدا رويدا كما يرتل الليل الزمين املعروف، بل ينهمر عليها عنيفا ثقيال غزيرا فال متلك
  :أمام سطوته إالّ األنني، وال جيد الناس ما يتشبثون به إالّ غصونا ميتة 

  

  .3ويهز اجلن واملوتى غصونا مقفرة/ عندما ينهمر الليل تئن املقربه 
  

وميضي بنا الشعراء يف اختراع مسميات لظلمات ذلك الظلم واالستبداد وتلك األنوار اليت كلما أشرق 
حىت كأن الشمس يف هذا . مشس أطفأته يد الطغاة وأطفأت معه اآلمال، منها جنم أو كوكب أو الح ضوء

  .4وجتنح للمغيب/ فالشمس لألحياء تشرق مرة يف عصرنا هذا : "العصر ال تلوح إالّ مرة واحدة وختتفي
وكأن الفجر يتنفس لكن دون ومض أو خيط أبيض فالظالم هو السيد الوحيد، وكأن الليل ثابت مسمر 

/ والليل مير / الفجر جييء بال معىن : "تقضت ساعات فإنه مير ولكن الظلمة باقية أبدا ال متضي  ال يتحرك  وإن
ويغدو ذلك الظالم اجلامث على األرض والشعب يف نظر معني بسيسو مشانق تطبق قبضتها على  5..."وال ميضي

  6".اخليام الراعشات يف مشانق الظالم"خيام الالجئني؛ على 
واليه فال يرى غري االنسداد الذي استحضر له لغته اخلاصة، فإذا لفظ الليل الذي ال ويتأمل بسيسو ح

خيلو من داللة الظالم واحملو واإللغاء مل يعد كافيا للتعبري عما حيسه الشاعر فيضيف إليه عاهة العمى ويضعنا 
الليلة "ة مكثفة لليل هي أمام قاموس شعري جديد حبقلني دالليني متقاربني، الليل والعمى، ويصهرمها يف صور

  ".الضريرة
  7...أوقدا يف الليلة الضريره.../ بوردة، بشمعة صغريه/...أحتلفني بالقصيده 

ويصبح للليل أبناؤه الذين يدأبون على حماربة النور وإطفاء كل من حياول إبقاء مصباح يف اهلزيع األخري 
  :منه، لبيقى الظالم سيد املوقف 

  .8مصابيحنا يف اهلزيع األخري/ طفأوا أبناؤه أ !  هنا الليل
  .9وزراع الصمت يف اآلفاق" أشباح الغروب"ويسميهم الشاعر يف قصيدة أخرى 
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  واألطالل واملقابر،وتفجعنا مبرادفاا املوحية بالوحشة والفراغ والعقم والسكون،  اخلرائبوحتاصرنا لغة 
  

الية يف حلوق الشعراء وذكرياا املريرة اليت ال تكاد فال نسمع إالّ صوت الفواجع، وال حنس إالّ بغصصها املتت
  :تغادر خميالم، فهذا مسيح القاسم مل يشرب يف صباه إالّ حليبا متازجه الفواجع 

وتتراكم أحزانه على نبأ وقع هزمية . 1وحليب الفاجعة/ كنت أمتص حليب التاسعة / كنت طفال آنذاك 
  .2ء ويف وجهه سحابة ويلتفت حوله فال يرى غري اهلياكل واجلماجماملريرة فيحسها يف قلبه بركة دكنا 1967

وإن كانت ليلة بسيسو ضريرة، فإن أرض بلند احليدري هي الضريرة العمياء، املرة الصماء اليت ال تنبت 
  :إالّ اخلراب و ال خترج منها إالّ مياه مرة، وال تتحرك يف مسائها أي غيوم مبشرة باالنفراج 

  

/ ومياه اجلرف مياه مره / عمياء كالصخرة / فاألرض هنا صماء كالصخرة / ذره ب/ ال تبذر 
  . 3سنموت ولن تعرب غيمه...

  

ويصر على تكرار مقطع األرض الصماء كالصخرة ليعمق من شعورنا خبوائها وجدا، ويف هذه األرض 
طالالً وأجهشت بالبكاء العقيم الصماء كالصخرة تتراءى له املنازل والديار كومة من األحجار مسخت أ

ولكن يف صمت ألن الرقيب ال يأذن بارتفاع أي صوت ولو كان ذلك صوت اآله أو إجهاشة البكاء، فهذه 
الدور وإن كانت قائمة تغدو يف نظره جمرد أطالل ألا من غري أهل، فبعضهم يف املعتقل وبعضهم حتت الثرى 

يار ال تكون ديارا إالّ بساكنيها، ولذلك شبه العائد إىل وبعضهم قد قتل وبعضهم غادرها إىل غري رجعة، والد
  :مثل هذه الديار بالعائد إىل بقايا هريوشيما 

  

  .4جتهش يف الصمت/ ألكومة أحجار مسخت أطالال/ ألطفل ميت/ ؟...وملن/ ! ؟...أأعود لبييت
فأ من أعينها بريق الفرح ، انط بشريةأطياف ، وال يدب فيها إالّ  إا بيوت كئيبة تنعب يف وحشتها الظالل

والشوق واألمل وإن الدروب املوصلة إليها لدروب موحشة مهجورة غريبة بعد أن كان األطفال يعمروا 
  :مبرحهم وضوضائهم 

  

إن الناس يف : / يقال / قد أوحشت خضرته الذنوب / إن دربنا : / يقال / إن بيتنا كئيب : / يقال  
  /تنعب يف وحشته الظــــالل / فبيتنا كئيب / ما أتعس ما يقال /...يب قد جف يف أعينها الله/ مدينيت 

  . 5قد هجرت مسرته األطفال/ ودربنا غريب 
  ومن نعيب الظالل يف وحشة البيوت مع ما حيمله هذا الصوت من شؤم يف املخيال العريب إىل نعيب 
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، بل إن الصمت يشكل 1"ير كالبغضالصمت مر"اليت مل جيد هلا شبيها غري البغض ت ـالصمالسكون ومرارة 
هاجسا عظيما عند الشاعر سعدي يوسف وقاموسا فريدا من نوعه بدالالته احلقيقية املرادفة للسكوت عن قول 
احلقيقة واإلحجام عن رد الفعل لآلخر على كل اجلرائم املرتكبة يف حق الشعوب، وداللة اخلراب والدمار 

، "را من الصمت والرمان"و" مل يقل صميت"وصمت صمته " متصلبان الص"فنحن جند عنده . والسكون 
صمت "و) الشهداء( "صمت الرفاق املسافرين دون عودة"أو " جراح الصمت"و" صمت العامل األرضي"و

إزهار الصمت وتدفقه "و "حبة الصمت"و" كنا يف الصمت"مبا فيهم الشاعر  "صمت الناس"و "الريح واألصداء
ورمبا كانت هاءات السكت املتكررة عند جل الشعراء هي . 2"رة الصمت واحلزنزه"و "ينبوعا من الصمت

  . األخرى إحدى صور السكوت االضطراري أو اإلسكات وإحدى اللفتات اجلميلة املوحية بفعل القمع
وقريب من معجم الصمت وإشاراته معجم البياض والفراغ الذي عرب به الشعراء حينا عن رفضهم 

ن عجزهم عن إجياد اللغة املعربة عن فداحة الواقع العريب ومأساويته، وأشاروا به حينا واحتجاجهم وحينا ع
آخر لسلطة الرقيب، كما اعترف مسيح القاسم يتدخل الرقيب وحذفه مرة ستة عشر بيتا وأخرى سبع 

، وترفعوا يف بعض األحيان عن بعض  ، أو أحجموا عن الكالم مكرهني أيضا خوفا من بطشه3صفحات
ويتخيل فظاعة  4ائم مثلما فعل ذلك مظفر مرارا، تاركني الفضاء للقارئ العريب ميأل كل تلك الفراغاتالشت

  .5"غياب اللغة لغة يف حد ذاته"، ويصبح  وهكذا يصبح للبياض لغته.  املشاهد املسكوت عنها كيفما شاء
اليت ال يدب فيها غري وم عند البيايت وحيوم حول خرائبه املهجورة بحيضر ال بـالنعيومقابل صوت 

للغياب ولو إىل حني لتترك ا األشباح بل إن األشباح نفسها تعبت من صمتها وخوائها فإذا هي تتثاءب استعداد
  :املكان للبوم وحده ينعب يف أطالهلا 

الشوك /... تتثاءب األشباح يف أبعاده، وحيوم بوم، طلل وبوم / املسجد املهجور، والليل املوشح بالغيوم 
البوم تنعب يف /... على انتظار / البوم تنعب والدروب املوحشات /... موات والطلل املصدع والنجوم واأل

  .6احتقار
ويشاركه كل من يوسف سعدي والسياب يف استحضار هذا الطائر املرتبط باخلرابات واألطالل 

  لف خرابات من بأماكنها املختلفة، فهي عند سعدي تتكاثر على جراح صمته الذي طال به األمد فخ
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  .1السكوت اإلجباري تأوي إليها البوم واحليات
وهي عند السياب خرائب بالية صنعتها يد اإلنسان ألخيه اإلنسان، بتماديه يف استعمال األسلحة اليت مل 

  : هي األخرى إالّ اجلثث واألطالل ونعيب القربات فختل
ولكن / وقبرة تصيح / على جثة دامية؟  ولكن/ أم املاء من صخرة ينضح / عصافري؟ أم صبية مترح؟ 

  .2على خربة باليه؟
بل وتتراءى له العراق مقربة كبرية ينخرها الدود ويغطيها الظالم الداجي وال خيفق يف أضرحتها غري 

  .3والدود خنّار ا يف ضريح/... إالّ دبيب احلياه / وفيه ما يف سواه /... من قاع قربي أصيح  : الدود
  :ك الظالم املمتد والليل غري املنتهي ال ينبض يف قلب الشاعر سوى الدود وحتت وطأة ذل

  

  .4لن خيفق فيه سوى الدود/ يف األوتار / لن ينبض قليب كاللحن / يف ليل الطني املمدود 
  

ويتأمل مظفر النواب رقعة ذلك اخلراب املادي واملعنوي يف آن فيصاب بالذهول من جهة واليأس من 
خرى وال جيد أمام حلظة الذهول تلك من الصفات اليت ميكن إضفاؤها عليه سوى لفظ إعماره من جهة أ

  : التبجيل منتهكا بذلك اللغة يف داللة اللفظ املعروفة ليعرب عن فداحة املشهد وفداحة انتهاكات الطغاة
  .5على كل هذا اخلراب املبجل كيف يتم البناء

، أراده "السل"لقاسم والبيايت مرض العصر آنذاك ولوصف نتاجات ذلك اخلراب استعار كل من مسيح ا
الليل "البيايت باستعماله احلقيقي ولكنه قدمه يف إطار ثالثية رهيبة تتأسس على قاعدة معجمية تتكون من 

وهو عنوان القصيدة ويتولد من كل كلمة متخيل يتقاطع مع متخيالت الكلمات األخرى اليت " واملدينة والسل
، فالليل حيمل دالالت الظالم وانعدام النور، والرهبة والسكون وانعدام  وس اخلراب والدمارأشرنا إليها يف قام

، فقد قامسه شعراء آخرون هذه النظرة  ، واملدينة ذاا حتمل معاين اخلراب والدمار أكثر من الريف الرؤية
مدينة "، "املسيح بعد الصلب"التشاؤمية إىل املدينة، فكتب السياب قصائد كثرية تضج بالعنف والفجيعة مثل 

وغريها، وكتب عنها بلند احليدري قصائد متتلئ " املومس العمياء"و" املبغى"، "مدينة بال مطر"، "السندباد
لقمة النفور من كل ما يسمى مدينة، حىت لينفر من قريته "كراهية وارتيابا، حىت اعتربه بعض النقاد منوذجا 

والسل حيمل داللة املوت . وأما ثالثة أثافيه فداء السل. 6"ت إىل مدينةنفسها ويرفض العودة إليها حني حتول
، ليصل بنا إىل النهاية  ، ويظل الشاعر يدور بني هذه احلقول املعجمية الثالث والنهايات املفجعة والزوال احملتوم
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  ، 1املساكني من أبنائها احلتمية الراسخة وهي أن هذا الداء القاتل خنر جسد املدينة فإذا ا تبصق كل ليلة آالف
  

  .فال يبقى فيها  إالّ اخلواء والفراغ والدماء 
، قلم احملقق أو كاتب السجن "القلم املسلول"كما صنع مسيح القاسم من السل دالالت أخرى، منها 

الذي ال يتوقف عن تدوين كل ما يفوه به العابرون على مكان التحقيق، وال يكف عن نفث دمه كاملسلول 
  .2حيرث األوراق يف صمت بليد/بالقلم املسلول، والوجه الكليل... ومضى : ما حىت آخر نفسيبصق د

، ذكريات الالجئني الفلسطنيني املتواصلة حىت لكأا سيل من الدم املتواصل "سلُّ الذكريات"ومنها 
  :يروي الذي كان ألن احلياة انتهت عند ذلك املاضي 

  

تنطفئ "وهناك / مستوطنات احلزن واحلمى، وسلّ الذكريات  ... /سكاا/ جثمت مدائن من خيام 
  .3"احلياة

وما يفعله يف املفاصل ويريد وصف  رسـالنقأما مظفر النواب فيشبه استشراء الصراعات الطائفية بداء 
ى مل متتد إليه األشواك املروعة أن ، وحياول حتسس مكان يف القلب آثار وطأة واقعه العريب على قلبه املتعب

  .4لـامـالدم، ألن قلبه حتول إىل مملكة من  ولّى، فال جيد
وتتراكم الشرور وتتوالد كلّما مضينا يف تتبع معجم الفراغ والدمار واخلراب وتناسله عند شعراء 

  وقد ومـشجر الزقاحلبسيات لتبلغ قمتها ومنتهاها عند معني بسيسو الذي مل يتخيل هلا بديال غري 
َأَذِلَك َخْیٌر ُنُزًلا  { :اف مثاره اليت شبهها املوىل عز وجلّ برؤوس الشياطني فقال أخصب وأعطى برغم اجلف

ُعَھا َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم، ِإنَّا َجَعْلَناَھا ِفْتَنًة ِللظَّاِلِمیَن، ِإنََّھا َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحیِم، َطْل
  .5  } َكَأنَُّھ ُرُءوُس الشََّیاِطیِن

شجر "ركز معني بسيسو اهتمامه على مثار هذه الشجرة اليت أزهرت وأمثرت رغم شح السماء  وقد
للداللة على سهولة تكاثر الشر وتوالده خبالف اخلري الذي يتطلب  6"مل يسقط مطر/ الزقوم قد أخصب 
  .  ، وعلى تصاعد درجاته إىل ما ال ميكن تصوره من بشاعة ومرارة وأمل جهادات وإعدادات

  : رقـل املشـاألم ضـاءف -
، فوضعونا أمام صراع القوة واالنكسار،  لعب الشعراء باللغة وصنعوا صراعات جادة بني أضدادها

وصراع اخلري والشر واليأس واألمل، ولكن انتصارهم كان دائما يف األخري للحقول اإلجيابية ألم شعراء، 
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  النفاذ برؤيته من احلاضر إىل املستقبل ومن الواقع إىل  والشاعر قادر على رؤية ما ال يراه اآلخرون، قادر على
  

  .1املأمول، يتنبأ به كأنه يراه رأي العني، وينتبه إليه ويبشر بقدومه
فهم وإن حاولوا تقريب بعض صور ذلك الدمار واخلراب للقارئ مل يفقدوا األمل ومل يستسلموا آللته 

ألن أكرب مهام الشاعر . ختنق كل بصيص نوراجلارحة وهي حتصد كل مشهد مجيل وتعدم كل نسمة و
استشراف املستقبل وصناعته، وتصويره وتقريبه من الناس، وإن أمكن محلهم على طلبه بدال من القعود عند 

فمقابل ذلك املعجم . 2"عتبات املاضي والبكاء على أطالله، إذ الشعر إثارة ال تعزية وخلق للممكن واملستقبل
لفاظ الدمار وتفريعاا املختلفة متتد مساحة واسعة لألمل وتنظُّر الغد اجلميل ورؤيته الثّري وذلك الزخم من أ

قريبا، نلمحها يف حقول داللية موحية بالفرح واإلشراق والتفاؤل، أبدع الشعراء معاجم للتعبري عن أحواهلا 
اة والنماء ومتأل جنباا األنوار، ولنقل القارئ من ذلك الواقع ادب الكاحل امليت  املظلم إىل عوامل تنبض باحلي

طبيعيا، (الثري  وئيـم الضـاملعجذلك  ولعل أول ما يلفت انتباهنا وحنن حناول حتسس مساحة األمل،
، حيث جند الشمس والقمر والبدر  الذي تقاطع جل الشعراء يف استحضار مصادره الكثرية) واصطناعيا

استعملت مجيعها استعماال جمازيا للداللة  ، ل والربوق والضياءوالنجوم والسناء واملشاعل واملصابيح والقنادي
، ألن  واليت عربوا عنها بالظالمهر الفساد والظلم السالفة الذكر،على تفاؤل الشعراء بانزياح أو قرب زوال مظا

  .النور وحده القادر على زحزحته
ل، ويستعني باحلرف الذي مل فهذا حممود درويش حياول جتاوز السجن والقيد إىل فضاءات احللم واألم

:  ومـبالنجيبزغ غريه يف مساء السجن على ظالمه الدامس، إنه النور الذي يبدد ظلمة السجن فشبه القصائد 
  .4، أنا يف القيد أمتشق النجوم3، غري النجوم على أسالك أسواري ، ما ارتفعت مذ جئت أدفع مهر احلرف"

هداء الزاهية املضيئة، وحينا طلقة رصاصة وهي مرة ثالثة عرق أما جنوم معني بسيسو فهي حينا دماء الش
/ السماء الظافره : املواطنني كل يف جمال عمله، العامل والفالح واملناضل مجيعا يزرعون جنوما يف مساء األوطان 

مل  /يد فالح شهيد/ أطلقتها من يد التل الكبري / جنمة تومض من كل رصاصه / بنجوم الدم تزهو يف النهار 
جنمة من / دمه األبيض والنازف من نبع اجلبني / جنمة من عرق الفالح حفار القناه / تزل تنبض يف التل الكبري 

  ...5جنمة من كل جرح مل يضمد/ كل فالح وعامل 
ويف هذه القصيدة حيرص الشاعر على تكرار لفظ النجم ثالثة عشر مرة إىل جانب كلمات أخرى 

 ،النظري"، واأللفاظ "، يلمع ، ولتضئ ، تلمع يومض"، واألفعال  )الكوكب(هري تنتمي للمعجم الضوئي مثل س
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 اتالكلمعنده وتنمو . جاء ا مجيعا لتوكيد شوقه للنور وتفاؤله بوجوده أو بانبعاثه القريب" املشتعلة، وهجا
آلخرين الدروب فتغدو عناقيد ضياء تفعل فعل اهلداة وتنري ل ، د على أفواه الشعراء ويف أياديهمائوالقص

، ويضرب "1يف أيادي الشعراء/ حينما تغدو عناقيد ضياء /يا د الكلمة : "وتستحق وقفة إجالل ومتجيد
إيلوار الذي "بعض األمثلة لشعراء حتولت قصائدهم إىل أنوار هادية برغم الليل، منهم الشاعر الفرنسي املناضل 

تنري لآلخرين  2"بدر قصائد إيلوار" وهدايته السارين يرى شعره قمرا ولكن يف ساعات اكتماله وقمة عطائه
  .الدروب وتفعل ما يفعله اهلداة

ويشاركه مجيل شلش معىن القصائد املضيئة ويبشر كل الشعراء الذين امتطوا جياد القول أن كلمام 
تأيت ساعة فيها وس"لن تذهب سدى وأا ال حمالة خمصبة يوما ألن األدباء واملفكرين هم محلة املشاعل دائما، 

  .3"تضيئ الكلمات
 سـمشوقريبا من القصائد النجوم والبدور اهلادية يضيف الشاعر ملعجمنا الضوئي مشسا أخرى هي 

  .4"ألن مشس الفكر ال حيجبها الغربال"الفكر اليت ال حيجبها شيء 
 غدووت. 5ويضيف السياب مشسا أخرى هي مشس الثورة اجلزائرية اليت أشرقت على جبال األطلس

مبا تبعثه من حياة يف قلوب مجيع  6الشمس إىل جانب كوا مصدرا للنور والدفء مصدرا للعبري يعطر الكون
، مشس اخلري، مشس النماء والعطاء تسرب من  ، وأينما حلت هذه الشمس املعنوية مشس الرخاء الكائنات

قليب الشمس إذ : " ما ارتوى بأنوارهاشعر أن قلبه صار مشسا جديدة بعديسيبها إىل قلب الشاعر الكثري حىت ل
    ".7تنبض الشمس نورا

بداخله ويطلب زاده من مسامات انسدادها  ورـالنوإن تدجت عوامل بلند احليدري فإنه يستشعر 
، من رنات القيود يف األيادي من تطاول اجلدران  ، ويستمد السنا من سكون ليايل السجن وصمتها املكثفة

  : النورووقوفها حائال بينه وبني
  .8من حد جدران توارينا/  من رنة القيد بأيدينا/ ينبع من صمت ليالينا / فينا / وكان السنا / كنا 

وقريبا من هذه الكائنات الضوئية ينتقل الشعراء إىل التعامل مع سياقات لغوية ذات صلة بالزمن يعترب 
ال يبدأ إالّ خبيط من نور، تشترك مجيعا  الذي دـار والغـر والصباح والنهـالفجالضوء أشهر دالئلها، مثل 
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وجند إىل جانبها صياغات تؤكد مجيعا . يف داللتها على املستقبل املشرق من جهة وعلى التبشري بقرب موعده
اية عهود الليل وضرورة ميالد يوم جديد بال شرور، أرادها حممود درويش يف قالب حكمي يف سياقني شبه 

يا دامي العينني " نتيجة واحدة هي ميالد النور فأكد يف األوىل زوال الليل متضادين ولكنهما يؤديان إىل
  :، وأكد يف الثانية ميالد النهار حتما يف آخر الليل 1"إن الليل زائل/  والكفني 
وأرادها مسيح القاسم يف سياق توكيدي آخر  2" !  آخر الليل ار/ ، فانتظرين  دم جدي عائد يل"

إلعدام الليل بكل عالماته، وأداة التوكيد احلامسة " لن"ماده أداة النفي املمتدة إىل املستقبل أقوى من سابقه باعت
لن .. أومن أن زائري األخري: الستحضار الضوء وأشياء أخرى سكت عنها وعوضها بالنقاط " البد"الصارمة 

ل السياب اعتماد فعل األمر بينما فض .3أن يزورين النهار... البد/ مدجلا، بال عيون .. خفاش ليل/ يكون 
، فيما أن النهار قد الح  حىت يكاد ثانيهما يالصق األول... مقرونا بفاء التعقيب املوحية بتتابع احلدثني" امضِ"

  : ءا القادم املضىيذما على الليل إالّ االنصراف وإخالء املكان هل
  

  ارـالح النه: فهبت تقول     حرك الشرق عقرب الساعة الوسىن
  .4ـارـبعمياء أو عليها ستـ    يا ليل ما  عيون  اجلماهيـر فامض

  

وأنه وإن طالت ليايل العذاب واملوت لطارق مبواكبه " الفجر آت"ويف يقني تام يؤمن مجيل شلش أن 
  "الليل والنهار"، ونستشف درجة تفاؤله من خالل تتبعنا طريف معادلته 5كل األبواب

اخلصل السود اليت قد حتجب  ساحةشرقا مل يترك لليل إالّ مفبينما جعل من الصباح وجها مستديرا م
كي "بعض مساحته ولكنها ال تستطيع إخفاء الكل، ومع ذلك فإن الشاعر يراها تسري حنو اجلالء التام عنه 

  .6"تنجلي خصل الظالم السود عن وجه الصباح
مشهد ترتله، إن انتصاره ولتوكيد هذا السياق الدال على تفوق النور يعمد الشاعر إىل وضعنا أمام 

الذي " يقرع"وغلبته مل يكونا يسريين، فقد افتكهما افتكاكا من خمالب الليل الصخري الثقيل، ونتأمل الفعل 
أسنده للفجر وكرره على امتداد القصيدة وأعطاه دالالت القوة والفزع من جهة وداللة صمود اآلخر 

ات ضوئية أخرى ذات دالالت متشاكلة مع داللة الفجر وقرا وصالبته وقوة رد فعله، وأردفه بكائن" املقروع"
بأفعال وصفات ال تقل قوة ويقينا عن قوة القرع، فخلف األبواب اليت يقرعها الفجر طريق يفضي لباب 

  : الشمس وكأن سرب الشمس صار قريبا تقرعه خطى املناضلني ألن بلوغه هو اآلخر ليس باألمر اهلني
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  من ها / والطريق ... باق هو الشعب املعذب/... كل أبواب النجوم / الفجر يقرع يا صديقي "
  

   1....والفجر يقرع خلف سور الليل/... وكان درب الشمس، تقرعه خطانا ... يفضي لباب الشمس.../ هنا
ولذلك يقرر معني بسيسو يف إصرار شديد بالتكرار عن عدم تراجعه عن تلك الطريق، فقد أوشك 

  :فجرها أن يطلع 
  .2وقد أوشك أن يطلع، قد أوشك أن يطلع/  ، لن أرجع لن أرجع عن فجري، لن أرجعف

ويشاركه يف لفظ الفجر املوحي خبيط النور واملؤذن بفضاءات مفتوحة للضوء بعد ذلك اخليط الفاتح 
نده واملمهد للدرب الشاعر بلند احليدري، يأيت بلفظ قريب من فعل القرع املوحي بالقوة يف الطرفني فنجد ع

، صاغه يف قالب  بكل دالالته" الليل"الذي يرمز إىل ثقل املفعول به وعناده وإصراره على البقاء " زحزح"فعل 
ألن الرغبة يف عمل شيء ال تعين دائما القدرة عليه " أريد أن"أمنية حتتمل إمكانية التحقيق يف املستقبل وعدمه 

  :إىل املستقبل  ولكنها تبقى مع ذلك من مستلزمات حقل األمل الناظر
  3..ملء نوره مىن -هناك-أهتز مصباحا هنا/ أن أوقظ دنيا مظلمة / أريد أن أزحزح الليل  

وموكبا من ...كنا هناو"وميضي الشعراء يف توليد دالالت الفجر فنراه حينا فجرا حرا من كل قيد
فجرا "ه احلر وتفجر منه صورا مجيلة ونراه آخر حقال منسابا ترعاه يد الشاعر يف وطن ."4يف فجرنا احلر/ السنا
  .5لنغرق يف الفجر الفضي...فجرا ينساب على أرضي/ سأحيل حقويل: كما أراد الشاعر وصفها " فضيا

واستيقظت / وأينعت مىن/ -فجر–انساب يف قريتنا : ونراه مرة كل ما خترجه األرض من مثر وزهر 
  6...كرومنا

بحر ويشق طريقه حنو البناء واثقا قويا بأشرعته الكثرية اليت أملح ومرة يصبح زورقا شراعيا ميخر عباب ال
الشاعر إىل كثرا بتكرارها معطوفة وباأليادي الكثرية اليت تدفعها واليت عرب الشاعر أيضا عن كثرا بتكرارها 

  .7"وسينساب شراع وشراع وشراع/ ذراع وذراع وذراع / ويبقى للغد الطالع، للفجر "معطوفة 
مبا توحيه هذه الكلمة من فرحة " الوليد"دث البيايت للفجر فضاء آخر إذ يتشاكل عنده مع لفظ كما حي

الفجر "بامليالد اجلديد ومن نفاسة هذا اآليت ومعزته وما تفرضانه من عناية وحرصٍ وخوف فإذا هو 
نق وارتفعت أجساد الذي كلف طالبيه أقصى ما ميكن أن يكلّفه تغيري، واعتلت من أجله رؤوس املشا.8"الوليد
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وتبقى . 1"نتمىن صلبا جديدا يأيت بعده الفجر: "على األخشاب، وكل أمنتيها أن تكون سلَّماً لفجر قريب
  ...2لفجر أضاء من ضلوع صلييب املزروعا: "ة للفجر اجلديد وباعثة أنواره بالصلبان منج

ى املوحشة ومأل عوامل الفراغ ويراه الشاعر قد أقبل قويا وغمر بنوره املدائن والقرى وعمر الصحار
  :والسكون

  .3ينسلُّ ضوء الفجر أقوى من ينابيع احلياة/ عرب الصحاري املوحشات / وإىل املدائن والقرى املتناثرات 
،  ومعناه االنطالق يف استخفاء" ينسلُّ"وإن أخفق الشاعر يف أداء معىن القوة املراد عندما قرنه بالفعل 

  ".أقوى من ينابيع احلياة"المها ال يوحي بالقوة اليت أرادها الشاعر يف قوله واخلروج بتأنٍّ وتدريج وك
وإىل جانب الفجر املوحي بالنور من جهة واحململ بداللة القرب من جهة أخرى استعان الشعراء بزمن 

ب آخر مقرون بالضوء، مشري إىل القرب هو اآلخر ولكننا حنسه أبعد قليال من الفجر الذي نشعر فيه بقر
اخلالص من الليل، بينما نستشعر بعض الوقت عند مساعنا كلمة الغد الذي لن يأيت إالّ بعد ليل على األقل 

، ألنه مل يبق للطغاة غري يوم أخري هو 4ولكنه برغم ذلك آت وحاملٌ أضواءه ومربق مبجيئه يف كل الدروب
  :الفاصل بني احلاضر املظلم واملستقبل الساطع املشرق 

وصبح الغد / لنا الكوكب الطالع /...يدا بيد من غمار اللهيب / غد الثائرين القريب / : وظل الغد 
  .5وآصاله الزاهيه/ الساطع 

  

 ابـالبظرا ألمهية نف. وقد صنع الشعراء سياقات لغوية أخرى ذات صالت وشيجة باملعجم الضوئي
نور الذي كان حمرما عليه العبور إىل يف حياة الشاعر السجني وحاجته إليهما كمعربين أساسيني لل ذةـوالناف

 يتفنن السجان يتح اليتاب املفو، أو حىت من ثق زنازين الشعراء إالّ ما تسرب عرب نوافذ خمتنقة وكوات صغرية
-داخل السجن(، استحضرمها البيايت للداللة على الضوء الذي يعربمها إىل من يف الداخل ا يف الوقوف خلفه

احلاضر يف عنوان القصيدة " الباب املضاء"ب عنده ليس مفتوحا فحسب بل هو فإذا البا...) داخل الوطن
  .6واملكرر ثالث مرات على امتدادها إىل جانب سياقات أخرى متشاكلة مع دالالت النور

  

وما النافدة احلاملة بشائر النصر إلفريقيا املساملة اهلادئة النائمة إالّ الثورة اليت هزت أحناء املغرب العريب 
  .7"لك يا نافذة يف ليل إفريقيا السالم: "له ك
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الد ـامليوقريب من حقل الضوء وداللته املوحية باألمل والتفاؤل مبستقبل مشرق زاهر، حقل 
، وفيه تفاعل الشعراء مع الطبيعة يف  وما ينضوى حتته من دالالت الفرح والبهجة والنماء واجلمال اثـواالنبع

مصدرا لدهشة "وستبقى دوا بكل مظاهرها النضرة فقد كانت هجة وتوحصورا املعطاءة املخضرة املبت
، وكانت مصدرا 1"ورمزا لتشوقه إىل املطلق والسامي والبعيد... اإلنسان، ومبعثا حلنينه وإحساسه باجلمال

 خصبا للرسامني واألدباء يستلهمون من مشاهدها إبداعام، فكما استعان شعراؤنا بالطبيعة الغاضبة الثائرة
استعاروا جانبها اخلصب للتعبري عن كل مشاهد امليالد . والصامتة املوات يف إثراء حقوهلم اللغوية السابقة

وقبل امليالد واإلمثار واإلزهار . والتغيري البناء، وعن فلسفة االنبعاث العظيم من رحم القمع والقهر العظيمني
ألنه البد من املرور على خماض غالبا ما يكون  "املخاض"ارتأى بعض الشعراء نقلنا إىل احلدث السابق له 

عسريا قبل فرحة امليالد، فاملخاض على ما يوحي به من معاين األمل واخلوف، عادة ما تعقبه والدة مجيلة، وهو 
  .2"أعاين املوت يف ليل خماض الشرق"املعىن الذي أشار إليه مجيل شلش يف صورته اخلائفة احلذرة 

صوت رؤيا ... إن يف الشمس خماضا، فتطلع: "اح حلظة امليالد وزغاريدها وقرنه مسيح القاسم بأفر
ومثلما للشمس خماضها املؤذن مبا  3!!  ال ينسى بالده... فاحلمام الزاجل املنفي.../ وزغاريد والده/ وإراده 

  ".هنا املخاض جاء للقمر"، كذلك للقمر خماضه  تسفر عنه من والدات
  ":خماض األرض"، ما دامت قد ظهرت دالئلها ممثلة يف  زلة من بعدهويبشر السياب بالثورة املزل

  4!  ، حان النشور بشراك يا أجداث/ هذا خماض األرض ال تيأسي، 
  

فإذا جئنا إىل معجم امليالد بكل تفرعاته ودالالا، ألفيناه غزيرا، متنوعا، متمازجا بكيمياء لغوية 
ويتقاطع مع الواقعي، ويضع القارئ أمام عوامل لغوية جديدة، فمن  عجيبة، يتداخل فيه الذايت النفسي باخليايل،

  .5"تولد يف معتقلي/ أن روعة احلياه ...أو من: "روعة احلياة اليت تولد يف املعتقل 
إىل العامل الذي ال يولد إالّ من سواعد الثوار أمثال العبد سبارتاكوس الذي مترد وقاد ثورة على 

، إىل ألف مسيح يولدون من معادلة شعرية مجيلة بني 6ال فرق فيه بني سيد وعبد األسياد، وبعث عاملا جديدا
فعلي الصلب وامليالد، رجح فيها الشاعر كفة امليالد على كفة الصلب، فكلما اعتلى يف سبيل الوطن مسيح 

  :خشبة، وهب احلياة أللف آخرين يبذلون األرواح وهكذا 
  

  وألف ألف يولدون يف  /ألجل عينيه على الصليب،/ األف مسيح علقو/ من أجل وجه مشرق حبيب،
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  .1من جرحه اخلضيب/ الدجى
، رمبا ملا توحي به الزهور  على غريه من االنبثاقات ايتـم النبـاملعجويطغى يف فضاء املستقبل املشرق 

 نفسه هو من أبرز عالمات اخلصب ومن أكرب ارـاإلزه، وألن فعل  والورود من إشراق ومجال من جهة
قرائن ميالد كل الثمار، ولكن ليس النور وحده قابال للتفتح وإمنا هناك عوامل كثرية قابلة لإلزهار يف دنيا 

، فالنور هو اآلخر يزهر وقد مررنا مبعجم تطوره من خيط  الشعراء املستبشرين واملبشرين بالغد القريب اجلميل
، 2"النور سيورق والنور"وحد بالطبيعة يف كل أحواهلا ، ويورق يف قاموس السياب املت الفجر إىل عز الظهرية

: واإلصرار ينور وتفتح قوته قلوب األزهار، 3واملساء هو اآلخر يزهر ورمبا كانت أزهاره أنوار الصباح املرتقب
 صوت املقاتل العنيد: والرجال أيضا يزهرون وينبثقون من قلب الدمار. 4"فتح اإلصرار زهرة صداحة الرباعم"

واملساجني يزهرون وينبتون  ،5فتزهر الرجال يف األنقاض والدروب/ يهب يف املدينة العنيدة النضالْ / ما يزال 
ودماؤهم  ،وقلوب الشهداء هي األخرى تنور ،6"عشرة أغصان... عشرة قضبان"أغصانا على قضبان السجون 

فتنبثق هي األخرى أزهارا وحشية  7املسفوحة ال تذهب هدرا وإمنا يزرع الشعراء حباا يف بطن األرض
  .8يوما سينفجر.../ وكزهرة وحشية/  -الظفر–هذا الدم : وانتصارا 

كان بذرا مث استوى غصنا وملا صار " صمد وادي"والفدائي الذي قدم روحه يف إحدى حمطات العراق 
ألجل الشمس والدنيا  ويا زهرا/ ويا غصنا رعيناه / فيا بذرا زرعناه : زهرة قدم نفسه ألجل حياة العراق

  .9وهبناه
، بل إن الشعب 10وكل الشهداء ينبتون تفاحا، يرتفعون أعالما مرفرفة ويتفجرون ينابيع ماء ويعودون

فالشعب : "كله يعرف كيف يتجاوز احملن ويبعث من املوت احلياة، ويزهر يف عز احملن والليايل السود جنوما 
وأصوات رفاق النضال املدوية تنمو كغابات كثيفة ولكنها . 11"يعرف كيف يزهر يف الليايل السود جنما

  . 12من بروق ورياح/ حينما تنمو كغابه  /حينما تلمع أصوات الرفاق " غابات من بروق ورياح ترهب الطغاة 
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  ...1"زنابق اإلخاء/ أحبكم من أجل أن تورق يف نفوسنا" والنفوس والقلوب أيضا تنبت أزاهري األخوة والوفاء
زرع ـذر والـالبن معجم اإلزهار استعمل الشعراء كلمات ذات داللة على اخلصب مثل وقريبا م

وراق والتفجر والتدفق وغريها، ومسميات بعض أنواع األزاهري واألشجار، اإلوالنماء والنبات و رسـوالغ
، فالواحة  ترمز مجيعا ملا ميكن أن يأيت به املستقبل من إعمار وبناء وما يقدمه للشعوب من رخاء وأفراح

  .2"مل يبق إالّ دوا قنطرة"اخلضراء املنتظرة 
، والسنابل تنمو والدوايل تكرب وأشجار  وهناك املدن والقرى والبيادر تفيض بالقمح وتبعث من جديد

، واألرض تفوح بشميم من تراب اجلنة، والبيادر  اللّوز تنور، والينابيع تتدفق واألزاهري تتفجر كينابيع شعاع
، فإذا احلياة تتراءى يف عيون شعرائنا دنيا منورة جديدة وأغنية مجيلة ال تساوي  لقمح واجلران تضحكتفيض با

  . وما بعده ينابيع متواصلة من الفرح 3- على رأي البيايت–املآسي غري مطلعها 
عة األم ، متداخلة مع الطبي وهكذا تتوالد ألفاظ األمل وتتفاعل صانعة عاملًا من البهجة واخلصب والنماء

، ومل  اليت حتدر منها الشعراء وأحبوها فأغلبهم عاش طفولته بني أحضاا بعيدا عن إسفلت املدن وقسوا
يستطيعوا االنفصال عنها ولو يف عوامل اخليال واإلبداع ألا جتذرت يف أعماقهم وصارت جزءا حيا من 

كانوا قريبني منها، وعلى رأسهم سعدي يوسف كما استحضر بعض الشعراء عوامل احلياة املائية اليت . كيام
 أمواج مبعجمه املائي املتفرد من صدف ومرجان ولؤلؤ وحمار وطحلب وأمساك ونوارس وحبار وأار وزجمرة

  .4ومرافئ وسفن
  : ةـاك اللغـانته -

ري آخر جلأ الشعراء يف تعبريهم عن رفضهم الواقع وثورم عليه وانتقادهم ملشاهده املتردية إىل فعل ثو
لغة  بصناعة 5"مامل تعتد أن تقوله"مواز لثورم الداخلية هو ثورة الكلمات وإرغام اللغة على قول 

، فالشاعر احلديث إذ حيتقر الواقع مل يبق أمام فضاعته ساكتا بل كثريا ما كان 6"لغة االنتهاك"هي ...أرضية
انت غاضبة ولكن مهذبة ال خترج عن ، بعض تلك الصرخات ك يصرخ معلنا عبث العامل وال عدله وفوضاه

، وبعضها اآلخر اضطر إىل إنطاق اللغة مبا مل تعتد أن تقوله وامتطى لغة أبسط ما ميكن وصفها  دائرة املألوف
  وليس على صعيد حتدي األعراف اللغوية  ، ليس من زاوية أخالقية7"بنكهة العري"به أن كلماا تتمتع 
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لوف والذوق والعرف العريب، وخلخلة كل املعايري التقليدية السائدة، فقد ولكن من زاوية كسرها للمأ فحسب
إا " "الصفاقة"ظهر لدى الشعراء احملدثني نزوع الستخدام مفردات نابية تصدم القارئ مبا تتسم به من 

يبحثون ولعل هؤالء الشعراء ...كلمات تسمي بصورة مباشرة أشياء وأفعاال وأفكارا غري مناسبة للتعبري الشعري
عن وسيلة لصدم مجهورهم بتسمية ...إىل جانب حرية التعبري والرغبة يف رد االعتبار للمفردات الشعبية اليومية

، ألن الشعر احلديث مل يعد 2"عن الوجه املثري للعامل"ليكشفوا  1"األشياء بأمسائها وباختراقهم حمرمات املاضي
لكلمات الصفيقة يف قصائد الشعراء الغاضبني بدرجات غنائيا فحسب وإمنا نقديا أيضا، وقد شاعت هذه ا

متفاوتة، فكانت عند بعضهم لغة وسيطة بني السمو واالبتذال وبني الصفاء الشعري واللغة العادية وكانت عند 
البعض اآلخر فظة دون أن تشكل مساسا باحلياء واألخالق العامة بالرغم من خرقها للطهرية التقليدية يف التعبري 

نلحظ ذلك عند بعض الشعراء الفلسطينيني أمثال معني ...) البصق –البول  –القيء  –النعال (مثل  الشعري
، باعتماد ألفاظ جنسية  وبلغت عند القليل منهم درجة قصوى من االبتذال والفحش. بسيسو وتوفيق زياد

 –بغاء  –لواط – سحاق –عهر  –زىن  -خصى(، يف اشتقاقاا املختلفة مثل  واستخدامها ببذاءة مفرطة
 و . يف توظيف حقيقي حينا وتوظيفات رمزية غالبا ما تكون داللتها ضرب السلطان) سكر –احتالم  –خنثى 

سيد هذه االنتهاكات مجيعا مظفر النواب الذي عاىن من انتهاكات النظام العراقي ونظام املخابرات رمبا كان 
، وصار من شدة ما عاناه من بطش يرى  ار الوطن العريباإليراين وتأمل لكل االنتهاكات املعششة يف جل أقط

ورأى أنه ال يستطيع صده إالّ بانتهاكات  3"أرى االنتهاك يراقبين"االنتهاك كائنا حيا يالحقه ويراقبه أىن وىل 
ذبا لغوية مماثلة تعادهلا أو تقارا على األقل، وإن شاركه بعض الشعراء ثورته اخلالقة إالّ أن معجمهم كان مه

إذا ما وضعناه أمام معجم مظفر النايب اجلارح الذي مل يستثن من سياطه حاكما عربيا أو أمريا من أمراء 
نسل النسور " "عدو الفجر" 4اخلليج، فنحن جند مثال يف هجاء احلاكم املطلق املستبد عند حممد مجيل شلش

ألفاظا  5، وجند عند توفيق زياد"خمنث رقيع" "عدو اهللا واألمة" "عدو الشرق" "ضباع املوت" "نذل" "الفاجرة
عدو " 6، وجند عند مسيح القاسم"طغمة املسخ اجلبان"، "عرش مملكة القرود" "العاهر النذل" "الذئب"مثل 

أفاق " "التافهون" 7وجند من معجم البيايت" مسسار ناطحة السحاب" "كلب صيد الكرش والغليون" "الشمس
" صناع الظالم" "وأنت عنكبوت" "بأنك دودة يف حقل عاملنا الكبري" "ء الليلأبنا" "اللصوص اجلائعني" "طريد
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أعداء " "األوغاد" 1، ونذكر للسياب"الكالب" "جمموعة عمياء" "سطوة اإلرهاب" "سفاكوا الدماء" "الذئاب"
  ".الطواغيت" اخلرتير" "السارقون ربيعنا" "احلياة

  

،  موس متفرد يشعرالقارئ بانتمائه إىل مظفر دون عناءكل هؤالء يتجاوزهم مظفر النواب إىل صناعة قا
وقد مرت بنا مقاطع كثرية يف حديثنا عن عالقة الشاعر بالسلطان، تكاد تعود بنا إىل شعر النقائض واملعجم 
اهلجائي العجيب الذي تفنن الشعراء النقائض يف ابتكار وتوليد معانيه وتقاطع معهم املتنيب يف بعض أهاجيه 

  .2خشيديلكافور اإل
  

فقد أخضع مظفر اللغة الشعرية للمقلوب العريب بعد أن طفح من احلزن وصارت عيونه ترى من 
بالعثة اخلفية اليت تساكن اإلنسان وتعيش معه يف 4، فإذا به يرى السلطات سخيفة ويشبه جهاز خمابراا3قفاها

  .لذي حيول السجني إىل جمرد رقمورمبا كان ذلك حتت وطأة تأثري السجن نفسه ا. كل مكان دون أن يراها
وينظر إىل ما حتدثه يد استبدادها من دمار ينتشر بسرعة فائقة ويغطي العامل العريب فيشبه فعل اخلراب 

، مث كشف الصورة  قياسا على حركة الشيوعية اليت انتشرت وصارت تسمى باألممية" بالكفر األممي"والدمار 
أو هو " جرب كلّي"ليت فر إليها مظفر من القهر فوجده ا منتظرا قدومه أكثر فإذا الفعل وقد عم كل األحناء ا

الذي إن المس جسما تكاثر فيه وعمه مجيعا، وينظر إىل الفوضى واالضطراب فيخترع  5"السرطان الكوين"
صل ، ويتصاعد غضبه من هذا االستبداد املتوا"لغطا عاهرا"هلما حضورا لغويا خاصا رمبا يساوي درجتهما 

" : املبتالة بقيادات خنثى"كلما تصاعد جلدهم للشعوب ف ، 6"أبشع العهر عهر هرم"الذي عمر حىت شاخ 
ولون الدم يزور / والفكر الكاذب واألشعار / والدين الكاذب واخلبز الكاذب " "يزين القهر بنا/ حنن بغايا "

وهم لكثرة أقواهلم  7"أوالد الكلب"فهم حينا ،  صعد الشاعر من جلده اللغوي هلم ، " رماديابنيحىت يف التأ
أزين "ويكون رد فعله بلغة فعلهم الصادم  ."حاكمون بغايا بأفواههم"دون األفعال وجللجلة خطبهم الرنانة 

، 8"سأبول عليه وأسكر"و" بدون حياء... علمين احلزن كيف أبول على الشرطة احلاكمني"و" بكل احلكومات
  منهم الرجولة فيصفهم يف أكثر من مشهد باملخصيني ليس بيولوجيا ولكن فكريا ويبلغ ذروته عندما يسحب 
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  .1"مل ينجبوا نصرا عسكريا واحدا"وحضاريا وخباصة عسكريا ألم 
واحلقيقة أن مظفر النواب مل يلجأ إىل تفجري هذا املعجم النايب جريا وراء دعوات احلداثة إىل اخلروج 

صعدة الفنية والفكرية واالجتماعية، فكل ذلك كان استجابة عفوية تلقائية عن املألوف العريب على مجيع األ
  .حلاالت الغضب املتراكمة وتعبري باذخ عن فساد وظلم باذخني

وأحيانا يلجأ الشعراء إىل السخرية املريرة القاتلة مما آل إليه الوضع بلغة مقلوبة تناسب أوضاع العامل 
خرية هي األخرى تشكل ضربا من ضروب ااز ورمبا كانت أمساها رتبة العريب املقلوبة رأسا على عقب فالس

، وقد كان الصايف النجفي برغم بساطة لغته واحدا من رواد مدرسة النقد 2"وأوفرها منعة وأعظمها جدوى
اليت فجر فيها " مقامة إىل بديع الزمان"الساخر، كما كانت ملعني بسيسو بعض اللفتات اجلميلة يف قصيدته 

كما . 3م بديع الزمان الناقد الساخر وبعثه من جديد بعدما ضاقت لغة العصر عن احتواء ما ينوء به صدرهمعج
  .4"صرح نفط بن الكعبة"ال خيلو شعر مظفر من تلك السخرية الالذعة على شاكلة 

عند مظفر وترديد  5"البشوات"كما جلأ بعض الشعراء إىل تطعيم قصائدهم بألفاظ شعبية مثل كلمة 
" العليه"و" يا ميه"واستعمال األخري لفظة  6أكثر من مرة" هللويا"من مسيح القاسم وحممود درويش كلمة  كل

فعل مفدي زكريا يف نشيد جيش التحرير  مثلما، بل وميلهم أحيانا إىل املواويل واألغاين الشعبية 7"اصبال"و
إىل رائد "ما فعل سعدي يوسف يف قصيدته استخدم بعضهم ألفاظاً أجنبية مرة حبرفها األجنيب كو 8اجلزائري
  .9، ومل يكتف بكتابة االسم يف العنوان وإمنا كرره داخل القصيدة مرتنيtovarisch الفضاء 

شابة وجندي يرفعان العلم "واكتفى يف أخرى بكتابة الكلمة الفرنسية باحلرف العريب يف قصيدته 
يقول يف قصيدته  ، ريخ باألرقام بدال من احلروف، وكتب يف قصيدة أخرى التا"اجلزائري يف روشيه نوار

  .وهو يريد اخلامس جوان 10" 6/ 5معي كان يف ": "املسافر"
  هذا وقد امتدت بعض االنتهاكات عند بعض الشعراء إىل انتهاك املقدس حتت مظلة احلداثة والتجديد 

  

  ، ولكنها كانت نربة  حىت درجة التأله وبتأثري من املدارس األدبية الغربية القائمة على فلسفات متجيد اإلنسان
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، نلمح بعض شطحاا عند بلند احليدري يف  خافتة إذا ما قورنت مبدرسة شعر مثال وانتهاكاا للمقدس
يا ألف / ؟ ...فأين اهللا –أغور  -أغور/ وأنا اإلنسان املغرور/ ؟ ...يا ألف مساء أين اهللا": "أوديب"قصيدته 

  .1"أين اهللا...يا الـ... مساء
يكفينا قرونا ..يا إله اد: "، وقوله2"فلماذا أدبين بالوجع/ أنا ما خاصمت اهللا : "ويف قول مسيح القاسم

  ...فأعدنا...كيف ال تقنع؟ جربنا طويال..حنن جربنا طويال/  ما محلنا
  :ونلمحها بوضوح يف شعر بدر شاكر السياب من مثل قوله 

  فنحن مجيعا أموات أنا وحممد واهللا؟؟...  حذاءوأمسى يركله الغزاة بال... كان حممد"
، 3"جرحيا كان يف أحشائنا ميشي.. ويف يافا رآه القوم يبكي يف بقايا دار... كان إهلنا خيتال: "وقوله

  .4"أمس عاتبنا الدوايل والقمر والليايل والقدر"ويف قول حممود درويش 
مزية تصب مجيعا يف دائرة اليأس من الراهن فحىت وإن كانت هذه االستخدامات اللغوية ذات دالالت ر

، فإن التعامل مع املقدسات يتطلب شيئا من التهذيب يف استعمال اللغة واحترام مشاعر القارئ  العريب املتردي
  .إذا خسره  الذي لن يكون للشعر حياة

  
  

  :  التنـاص ظـاهرة -
قضية السرقات بني الشعراء، التناص مصطلح معاصر لدالالت مفهومية نقدية قدمية هي ما عرف ب

سرقات احملدثني عن القدامى وسرقات املعاصرين بعضهم من بعض، وهو أحد مميزات النص األساسية اليت حتيل 
القارئ إىل نصوص أخرى قدمية أو حديثة، فال يكاد نص أديب خيلو من تقاطع مع نصوص أخرى من عوامل 

حصيلة ثقافية وحضارية لرحلة األديب عرب إبداعه، بل عرب " خمتلفة وخباصة مع األدبية منها، فما النص إالّ
  .5"حياته كلها

أن كل نص عبارة عن فسيفساء من االستشـهادات،   Kristieva Julia جوليا كريستيفا وقد اعتربت
  ، ورأت أن التناص أحد مميزات النص األساسية اليت حتيل إىل نصوص أخرى، 6وانه امتصاص وحتويل لنص آخر

 عندما رأى أن كل نص عبارة عن ملتقى نصوص كثرية أو هو قراءة جديدة هلـا، وذهـب    سوليريوقامسها 
ومن الذين . 7إىل أنه ال وجود لنص ال يفترض تعبريا آخر أو يتولد من ذاته   Michel Foucault ميشال فوكو
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ومساهـا   Gerard Genette جريار جينـات  بدراسة تلك العالقات اخلفية واجللية بني نص وآخرا أيضا اهتمو
سواء أكان نسبيا أم كامال أم ناقصا لنص يف "ويريد ا التواجد اللغوي " التداخل النصي"أو " التعايل النصي"

  1.، كما تطرق إىل أنواع أخرى من العالقات كاحملاكاة والتغيري"نص آخر
ن جديد عصره وجتاربه وإن كان التأثر والتأثري أمرا طبيعيا، يأخذ الالحق عن السابق ويضيف إليه م

كأن "الذاتية، فإن النقاد بالغوا يف تعاملهم مع هذه الظاهرة األدبية بدًءا بالقدامى يف حبث السرقات حىت 
البالغيني العرب مل جيدوا ما يشغلهم من أمور األدب وشؤون البالغة شيئا أهم من سرقات أيب متام، أو 

جانب دراسام يف جمال البالغة هذه الظاهرة من زاوييت  ، إىل2"تداعيات األفكار بني هذا الشاعر وذاك
. االقتباس والتضمني وانتهاًء إىل املدرسة احلديثة ودرس التناص الذي يكاد يلغي األديب وموهبته وخصوصياته

وإذا كان األدب بل وسائر جماالت املعرفة مرياث إنساين مشترك، فال غرابة أن يتقاطع أدب جيل مع جيل آخر 
تقي آداب أمة مع آداب أخرى، أو يأخذ أديب عن آخر سابق له أو معاصر، وأن تكون لشعرائنا على أو تل

، وتكون هلم نقاط 3"توظيف التضمني كعامل إثراء وتعميق للرؤيا الشعرية"غرار الشعراء املعاصرين ميول إىل 
ما ينطبق على جلهم، ومنهم  تقاطع مع نصوص أدبية ودينية وشعبية كثرية، منها ما جاء عرضا يف شعرهم وهو

من تعمد اتباع مدرسة احلداثة وتبنى أفكارها املستقاة غالبا من الفكر والثقافة الغربية، فجاء تأثره واضحا، كما 
... Seatwhil Eddith إديث ستويل هي حال بدر شاكر السياب الذي سار يف ركاب الشاعرة اإلجنليزية 

، وميضي إىل جانب تأثره ا يف 4، لوال أصالته وشاعريته ن نسخة عربية هلا، وترجم هلا وكاد أن يكو وتأثر ا
حبكم  Yeats  5ييتسو Izrra Pound وعزار باوند Emile Wooll واميي لوول T.S.Elliotمركبة إيليوت 

وأمهل الكثري من  6، وقد أحال إىل بعض اقتباساته تلك معرفته باإلجنليزية واطالعه على نتاجات أعالمها
  .التقاطعات اليت ذابت داخل نصوصه وتفاعلت معها

بأسطار "، كما استعان  واكتفى البيايت بعالمات التنصيص يف بعض املقاطع دون اإلحالة إىل مصدرها
  : املأخوذ من بيت الشافعي " ما حك جلدك غري ظفرك"من مثل  7"مشهورة وبأمثال سائرة وأقوالٍ مأثورة

  .8أنت مجيع أمرك فتولّ   فركظك مثل دما حك جل    

                                                
 .18 -  17 –التناص القرآين يف شعر أمل دنقل  –عبد العاطي كيوان   -  1
 .442  – 2001أغسطس  –الكويت  –عامل املعرفة  –املرايا املقعرة  –عبد العزيز محودة   -  2
 .38 –اص القرآين يف شعر أمل دنقل التن –عبد العاطي كيوان   -  3
 .191– 1964 –بريوت  –دار العلم للماليني  –الشعر العريب وروح العصر  –جليل كمال الدين   -  4
 .75 - 65 -األسطورة يف شعر السياب  -عبد الرضا علي   -  5
 .588، 579، 567/ 1-الديوان : انظر  -  6
 .1980 - 2ط -بريوت  -املؤسسة العربية للدراسات والنشر  -ني جيلني  لغة الشعر ب  –إبراهيم السامرائي   -  7
 .88 -الديوان  -الشافعي   -  8



 - 361  -

وهي مقولة نقدية تعرض موقفا من الشعر " الشعر أعذبه الكذوب"و" أبدا على أشكاهلا تقع الطيور"و 
إزراءه بالشعراء والنقاد الذين يؤمنون به، نلمح رفضه يف املعادلتني  و وتعكس رفض الشاعر لذلك املوقف

لسالطني ال يدركون ل خدامتنابلة وعور و -كما علل-ألم " ما قصدوا"وردها الواضح الصريح " قالوا"
ومقاطع  من عيون الشعر العريب حنو تضمينه بيت  1"، إىل روما تؤدي كل الدروب، هنا"مثل و. رسالة الشعر
  : حمنون ليلى 

  .2فما بعد العيشة من عرار   متتع من مشيم عرار جند     
  

إذ ال خيفى . 3، فما بعد العشة من عرارفبكيت من عاري/ متتع من مشيم عرار جند يا رفيق : يف قوله 
ومثل شطر املتنيب . تشابه النصني وإن حاول الشاعر مباعدة شطري البيت املضمن بشيء من لغته اخلاصة

  :بل وضمن بيتا كامال بتغيري آخر كلمة فيه من اإلفراد إىل اجلمع  " فال تقنع مبا دون النجوم"الشهري 
  

  .4"حىت تراق على جوانبه الدماء        ال يسلم الشرف الرفيع من األذى"
  

  .5وأبياتا ملاوتسي تونغ مشريا إىل مصدرها يف اهلامش
وسنرجئ الكثري من مواطن التقاطع مع التراث تارخييا ودينيا وأسطوريا وشعبيا إىل قراءتنا الالحقة 

اث إنساين مشترك ميتد للصورة الفنية اليت توسل الشعراء يف صناعتها بأدوات ورموز وشخصيات تعود إىل مري
  .إىل مراحل متقدمة من تاريخ الفكر البشري

كما استحضر بعض الشعراء بدرجات متفاوتة النص القرآين يأيت يف مقدمتها مدرسة اإلخوان املسلمني 
وعلى رأسها يوسف القرضاوي، وقد أشرنا يف الدراسة املضمونية إىل بعض تلك االقتباسات، وسنكتفي مبتابعة 

هرة يف حبسيات مفدي زكريا، فقد جتلت يف شعره مبصادر متعددة وحقول متنوعة دينية وقرآنية هذه الظا
وشعرية وبدرجات متفاوتة، يأيت يف مقدمتها القرآن الكرمي الذي حفظه الشاعر وتشبع مبعانيه، إذ تتجلى صور 

  :قوله متحديا املستعمر اللجوء إليه يف مواطن كثرية سنقف عند أقواها حضورا، ولعل أول ما يلقانا منها
  

  .6أنا راض، إن عاش شعيب سعيدا     واقض يا موت يف ما أنت قاض
  

ففيها ترسم درب السحرة الذين هددهم فرعون بالصلب والعذاب ملا آمنوا، فلم يكن جوام إالّ قوهلم  
  .7 } َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َھِذِه اْلَحَیاَة الدُّْنَیا {
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 } َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّھ َلُھْم {يف قوله تعاىل    -υ-ما استفاد من قصة املسيح ك
  وقوله

  

وقد وفق الشاعر يف اختيار هذا املشهد القرآين .  "1 } َبْل َرَفَعُھ اللَُّھ ِإَلْیِھ َوَكاَن اللَُّھ َعِزیًزا َحِكیًما { 
-الثورة املقصلة ويسترجعون وعده  ءورفاقه يترقبون صعود أول شهيد من شهدا للتعبري عن جتربة حية عاشها

Υ -   2 } َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن {ويقينه.  
  

  .ليس يف اخلالدين عيسى الوحيدا     زعموا قتله وما  صلبوه
  لفّه جربيل حتت جناحيــه  إىل املنتهى، رضيا شهيـــدا

  .3عشتم كالوجود، دهرا مديـدا     ق  زبانايا زبانا ويا رفا
  

يا أرض ابلعي ماءك ويا "ويوظف مقطعا من قصة الطوفان يف مرحلتها األخرية احلامسة بعد طول صرب 
على حال الذل واالستكانة حىت ليتمىن أن تبتلع  وصرب الشعب اجلزائري صربه دليشري ا إىل نفا 4"مساء أقلعي

  :كما ابتعلت األرض يوما قوم نوح ومل تبق عليها من الكافرين ديارا أرض اجلزائر كل ذليل خنوع 
  

  .5، البليدا ، اخلنوع ، ويـــا أرض ابلعي، القانع ، اصعقي اجلبان يا مساء
  

كما يشبه التوفيق والسداد اللذين من اهللا ما على أبطال جيش التحرير املتجردين من الدنيا لفداء 
ِبَخْمَسِة آَلاٍف ِمْن  {على نبيه واملؤمنني معه وأمدهم  - Υ-الذي أنعم به املوىل الوطن بذلك املدد اإلهلي 

  :،  يقول 6 } اْلَمَلاِئَكِة ُمَسوِِّمیَن
  

  .مسومون، مبوج املوت يندفق       جيش من النصر، حتدوه مالئكـة
  

نَّ اللَُّھ َمْن َوَلَینُصَر { ويتقاطع مع القرضاوي يف استعمال النصر القريب املوعود للمؤمنني
  ، }َینُصُرُه

  :، فيقـول 7 } َأَلا ِإنَّ َنْصَر اللَِّھ َقِریٌب {
  

  .8فإن بابك، باب ليس ينغلـق    عجل بنصركم وعدت به !  يا رب
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ويستعري الوصف القرآين لليلة القدر اليت غريت وجه التاريخ البشري للتعبري عن ليلة الفاتح من نوفمرب 
  :ر اليت غريت تاريخ اجلزائ

  ا ؟ـــفكانت ليلة القدر اجلواب    وهل مسع ايب نــداء شعب
  .1قضاها الشعب، يلتحف السرابا    رـــزكت وثباته عن ألف شه

  

وميضي الشاعر حمورا كل معاين السورة ملبسا إياها تلك الليلة اخلالدة اليت ترتلت هي األخرى بروح 
  :آخرهم أحرار اجلزائر وبأنوار أخرى 

  

  .بأحرار اجلزائر، قد أهابا    ...ا، من كل أمرترتّل روحه
  .2وأقوم منطقا، وأحد نابا    بناشئة هناك أشد وطــأً..

  

  :يف اآلية السادسة من سورة املزمل  - Υ- متقاطعا يف البيت األخري مع بعض التحوير مع قوله 
  .} ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِھَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقیًلا { 

  

.  3  }َوَأْنَزَل الَِّذیَن َظاَھُروُھْم ِمْن َأْھ ِل اْلِكَت اِب ِم ْن َصَیاِص یِھمْ     {: ول الفعل أنزل يف قوله تعاىل وحي
للحديث   } جنات عدن {كما استعار التعبري القرآين املتكرر  ،4"زلزل من صياصيها فرنسا"و " :  زلزل"إىل 

  : السيدة مرمي اليت هزت جدعها فتساقط عليها رطبا جنيا  عن مجال الصحراء اجلزائرية وتدفق خرياا وخنلة
  

  ا تنساب ثروتنا انسيابـا  ويف صحرائنا جنات عـدن
  .5فأسقطت الفلوذج والرضابا    وهزت مرمي العذرا خنيال...

  

  َكَزْرٍع َأْخَرَج  {أدق من السياق القرآين  " الثورة"ومل جيد وصفا لنضج الشعب واكتمال مثرته وتفجرها 
  .6 } َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأًبا {و  } َشْطَأُه

  

  فمضى وهب إىل احلصاد كرام   والزرع أخرج يف اجلزائر شطأه
  .7فأصبحنا من التحرير، قابــا  وخضناها ثالث سنني دأبــا 

  

  : ونلمح يف قوله 
  .1فشرى وباع، بنقدها وتربعـا  نادى به جربيل يف سوق الفـدا
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  . 2 } ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُھْم {:  لكرمية امتصاصا لآلية ا

وإىل جانب هذه االقتباسات وذلك االمتصاص والتحوير لكثري من اآليات جند معجما قرآنيا إسالميا 
لقربان، يتفرد به الشاعر املتحدر من بيئة حترص أشد احلرص على انتمائها العريب اإلسالمي، من مثل اهلالل، ا

، حرمة قدسية، جل جاللهالشهيد، احلشر، األنصاب، األزالم، الذاريات، القيامة، النشور، تبارك، امليمون، 
  .الكليماجلهاد، املالئك جربيل 

  .3"الصحف وجفت األقالم  رفعت"حتوير للحديث الشريف " وتعطلت لغة الكالم"ويف قصيدته 
  :مستبدال يوم النشور بالصحف 

  

  .4يوم النشور، وجفت األقالم  ، وانطوى للقيامةوسعت فرنسا 
  

أما تقاطعاته مع الشعر العريب فكثرية، متتد إىل الشعر اجلاهلي أين يلتقي مع شاعر احلماسة عمر بن 
  :كلثوم وحيتذي معلقته وينسج على منواهلا مفاخره املتتالية 

  

  سلوا التاريخ، عنا، والكتابـا  وحنن العادلون إذا حكمنــا
  ألفنا الصدق، طبعا ال اكتسابا  الصادقون،  إذا نطقنـاوحنن 

  .5،  اللبابا ورثنا النبل، والشرف  ، إنـا  وعن أجدادنا األشراف
  

  :فهذه األبيات تعود بنا إىل مقاطع من املعلقة أشهرها 

  وحنن العازمون إذا عصينا    أطعنا وحنن احلاكمون إذا 
  ا رضيناوحنن اآلخذون  مل    وحنن التاركون ملا سخطنا
  وأنا املهلكون  إذا  أتينـا    وأنا املنعمون إذا  قدرنـا
  .6ونورثها إذا متنا بنينــا    ورثناهن عن آباء صـدق

  

  "له"ويعود مرة أخرى إىل املعلقة نفسها ويضمن عجز البيت بعد حذف اجلار والضمري املتصل 
  له اجلبابر ساجدينـا    إذا بلغ الفطام لنا صـيب ختر.  
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  .1جتد اجلبابر ساجدين وركّعا  واصغ إن ذكر امسها !...زائروقل اجل
  

  ، ويتقاطع مع 2"أو تدعه اجللّى أجاب وأسرعا"إىل " وإن ادع للجلّى أكن من محاا"وحيور شطر طرفة 
  

  :الشاعر العباسي املتمسك بالبداوة والصعلكة األحيمر السعدي القائل 
  

  رـإنسان فكدت أطي وصوت    عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
  .3، مذ ألف الذئابا يعاف الناس    ، أضحـى  قرير العني يف الفلوات: فيقول 

  

  :وميتص بيت أيب فراس احلمداين الشهري
  

  يف الليلة الظلماء يفتقد البــدر و      سيذكرين قومي إذا جد جدهـــــم
  .      4يف الدجى فلق وجلجل اخلطب، أين      ن إذا الليل الرهيب سجىوسيذكر:  يف قوله 

  .5مثال شرودا يف الندى والبـــاس      ال تنكروا  ضريب له من دونـه :و حيور بيت أيب متام 
      .مثال، يف فم الزمـان شـــرودا       "...زبانــا"وسـرى يف فـم الزمـان: إىل قولــه 

  

  :، حنو قوله يط ال خيفي النص األولمع حتوير بس" فتح الفتوح"وجيتر أبياتا من قصيدة أيب متام الشهرية 
  

  كتبت، فكان بياا، اإلام      السيف أصدق هلجة من أحـرف   
  .6، والكالم كالم واحلرب حرب      إن الصحائف، للصفائح أمرهـا   

  

  :، نذكر منها قوله  كما يتناص مع املتنيب يف مواطن عديدة
  وثقي منه جيداـدوارحبال وأــواربطي، يف خياشم الفلك الــ 

  

  :القريب من قول املتنيب 
  

  .7ن الدورانـيء عـلعوقه ش      لو الفللك الدوار أنكرت سعيـه          
  

، ويكرر  ولكن يف معىن البيت الذي يدور حول قوة اإلرادة" بالفلك الدوار"ليس فقط يف تسمية الزمن 
عىن البيت القائم على الفخر ملطفيف وامتصاص مع حتوير " أنام ملء جفوين عن شواردها"عبارته الشهرية 

  :واالعتداد بالنفس 
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  .1، الهم وال قلق على صياصيك      أنام ملء عيوين، غبطة ورضـى
  

  :ومن القصيدة نفسها حيور بيت املتنيب 
  .وأمسعت كلمايت من به صمـم  أنا الذي نظر األعمى إىل أديب

    

يف أبطال اجلزائر فأمسعت األصم وأرت األعمى عجائبها ليعرب به عن القصيدة اجلديدة اليت نظمها 
  : امللموسة

    

  .2ورأى ا األعمى الطريق األنصعا  مسع األصم رنينها، فعنا هلـا
    

ال يتجاوز التحول بالصيغة من " أغشاهم وسواد الليل يشفع يل" ويعقبه بتحوير بسيط آخر لشطر املتنيب
  .3"وظلمة الليل تغريين فانطلق" "إىل اإلجياب" يغري يب"من السلب  التذكري إىل التأنيث وتغيري آخر عجزه
  : مع بعض التغيري" حىت يكاد لسان الصبح يفشينا"ويأخذ عن ابن زيدون عبارته 

  .ال الفجر إن الح، يفشيها وال الغسق       ةــتنساب يف ملكوت اهللا ساحب
  .4أن يفشيهما  الشفـقسرين، أشفق        وتغرب الشمس، تطوى يف مالءـا       

    

  :ومن الشعر احلديث حور بيت شوقي الشهري 
  .، فلقاء ، فموعد فكالم    ، فســالم ، فابتسامة نظرة

    :إىل قوله 
  .5...فجالء...فموعد...فكالم    فسـالم... فدولة...اعتراف  

  

  .6"شهداءنشيد ال"يف ..." ركن بييت حجر/ سقف بييت حديد : "ويقتفي قصيدة ميخائيل نعيمه
ويبدو من خالل متابعتنا هلذه الظاهرة يف حبسيات مفدي زكريا أا مجيعا تشي بالنص األول أحيانا 
وتشري إليه بوضوح يف أغلبها وتكشف خمزون الشاعر من النصوص التراثية دون كبري تدخل منه إلذابتها 

  .وبلورا يف أثواب جديدة
كون عامة يف الشعر العريب احلديث واملعاصر، هي ظاهرة هذا وال تفوتنا اإلشارة إىل ظاهرة تكاد ت

اليت ورطت الشعر املعاصر يف النظر إىل اللغة باعتبارها هدفا ال أداة يستعان ا يف إيصال التجربة " سلطة اللغة"
ضروب من االحنراف الداليل، والغموض "، مما ألقى بكثري من الشعراء يف  ، وأحيانا اهلدف الوحيد الشعرية

                                                
                                                                                                                             4/84 -، ديوان املتنيب  21 –املصدر نفسه    -  1
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، فقد اجنرف كثري من شعراء 1"من خالل حماولة بناء لغة مدهشة وإجياد عالقات غري مسبوقة... ، التعميةو
التفعيلة وراء تيار التفجري والتفتيت اللغوي، وهوس كيمياء اللغة واالستعارات املنبتة الصلة بني املستعار 

مية واإلام الناجتني عن تكلف ظاهر يف ، وقد وقع كثري من شعراء احلبسيات يف دائرة التع2واملستعار منه
  السعي وراء احلداثة، واضطر بعضهم إىل الغموض حتت ضغط الواقع السياسي املتردي، وسياط االستبداد 

  

املسلطة على املثقفني عموما، حىت حتول الغموض إىل كوى صغرية تنفذ من خالهلا أفكار الشاعر وأحاسيسه 
، لتجنب آلة 3إىل التلميح واإلغراق والتعقيد والغموض بشكل واع ومقصودوجتاربه، وأصبح الشعراء يلجأون 

القمع وأجهزة الرقابة وتتجلى هذه الظاهرة عند جمموعة من شعرائنا أمثال معني بسيسو وبلند احليدري ومظفر 
  .النواب وسعدي يوسف وغريهم

، بل ومتيل  ة احلديث اليوميوتبقى مع هذا لغة احلبسيات بسيطة سهلة عند البعض حىت لتكاد ختالط لغ
، وتظل عند أغلبهم لغة واقعية أشبه بالتقارير املفصلة عن 4إىل العامية املرذولة كما هي حال الصايف النجفي

، وأقرب من لغة  ، بل ومعاناة كل شعوب العامل معاناة الشاعر السجني ومعاناة شعبه داخل السجن الكبري
  .وعة آنذاكاخلطابات والشعارات النضالية املرف

ورمبا كان وارء ذلك املدارس اإليديولوجية اليت ينتمي إليها جلّ الشعراء آنذاك من قومية واشتراكية 
، وهي مع ذلك ال ختلو من لفتات مجيلة  ، تركز مجيعا على الفكرة أوالً وليأت بعدها الفن وإسالمية

، وسنقف عند بعضها اآلخر يف دراستنا  ، قد وقفنا عند أغلبها يف قرائتنا للمعجم الشعري كبارالشعراء
  .للصورة الشعرية
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 :    الصـورة اإليقـاعية -
  

إذا كان للغة أثرها يف مجالية النص الشعري، باعتبارها أول ما يواجه املتلقي فينجذب إىل بنائه 
ته وانسجام  مجله وتكامله، إىل احلد الذي ذهب فيه بعض النقاد ويؤخذ يتضافر حروفه وتناغم كلما

، فإن ذلك ال يلغي جانبها املوسيقي 1احملدثني إىل النظر إىل القصيدة على أا فن كتايب بالدرجة األوىل
الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر الشعر، إن مل نقل أبرزها، جانبها الصويت املنغم بإيقاعات خاصة تأسر 

األخرى املتلقي و تأخذه بسحرها إىل تتبع مواطن ذلك اإلغراء الذي تفطن له القدامى وجعلوه من هي 
أهم مميزات الشعر، بدءا بفالسفة اليونان وعلى رأسهم أرسطو يف كتابه فن الشعر حيث رأى أن غريزة 

العلماء الذين أولوا إىل النقاد العرب القدامى و 2املوسيقى أو اإلحساس بالنغم هي أحد الدافعني للشعر،
 أنه ال" اجلانب السماعي اهتمامهم، وأدركوا فعل السماع يف النفوس، فهذا اإلمام أبو حامد الغزايل يرى

سبيل إىل استثارة خفايا القلوب إال بقوادح السماع، وال منفذ إليها إال من دهليز األمساع، فالنغمات 
ففي النفس ميل عجيب إىل األصوات، تز طربا   3."هااملوزونة خترج ما فيها، وتظهر حماسنها أو مساوي

  .4منها وتعافه  لبعضها وتنبسط للبعض اآلخر منها وتنشرح، وترفض النايب
  

بل إن اللغة العربية نفسها ترتكز على املرياث السمعي شأا  جل التراث العريب نشأة مساعيةوقد نشأ 
الذي يزدهر عادة يف اللغات االشتقاقية، ففيها " لتنغيما"شأن اللغات القدمية، وتعتمد إىل حد بعيد على 

، وال 5، كما بها احلركات اإلعرابية جانبا صوتيا واضحا جتري األوزان على قياس واحد كلما اطردت
  .تزيد األوزان والقوايف إالّ توكيد ذلك اجلانب وتقويته

  

ليفرقوا بينه وبني " م املوزون املقفىبالكال" ذهب النقاد إىل اختاذ الوزن عماد الشعر عندما عرفوه 
ألن القصيدة إذا فقدت عنصر  .ينوا أمهية الصورة املوسيقية عن غريها من عناصر البناء الشعريبالنثر، وي

إذ هو الفارق اجلوهري بينهما إن مل يكن هو الفارق  التنغيم خرجت من دائرة الشعر إىل دائرة النثر،
  6 .الوحيد
  

لوزن تلك األمهية جل النقاد احملدثني من شىت املدارس األدبية والنقدية  عربية ويشاركهم يف إعطاء ا
و غربية، وإن ارتفعت بعض الصيحات الداعية إىل حترر الشعر من كل القيود وثورته على كل موروث مبا 
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جاوز يف ذلك الوزن، فإن النتاج الشعري املسجل استجابة لتلك احلركات يظل قليال ونادرا، وال يكاد يت
ال ميثل إال ظاهرة استثنائية، وال ميكن اعتباره وقد فقد جانبه الصويت إال  و أصحاا ورمبا انتهى بانتهائهم،

فليس هو حلية خارجية تضاف إىل الشعر،  1ألن الوزن هو الوسيلة اليت جتعل اللغة شعرا، كالشعر األبتر،
  2. عن كل ما هو عميق وخفي يف النفسوإمنا وسيلة من أقوى وسائل اإلحياء وأقدرها على التعبري

وإن احتفظت القصيدة العربية منذ العصر اجلاهلي ذه اخلاصية، فقد مرت حبركات جتديدية ال 
خترج يف جمملها عن األوزان اخلليلية املعروفة كظهور بعض القوالب الشعرية اجلديدة مثل املثنوي الذي 

، وانتهى األمر إىل الشعر احلر  وشح واملخمسي واملسمط واملاعتمد خاصة يف املنظومات التعليمية والرباع
،  القائم على التفعيلة الذي سار جنبا إىل جنب والقصيدة العمودية ومضى يف تطوره دون أن يلغي وجوده

، أمثال بدر شاكر السياب ونازك املالئكة و البيايت والربدوين   بل إن الكثري من أعالمه كانوا جيمعون بينهما
  .فيق زياد وحممود درويشوتو

، فكان العمودي من نصيب جل شعراء النصف األول  توزعت قصيدة احلبسيات بني هذين التيارين
من القرن العشرين وجلهم ينتمي إىل املدرسة الكالسيكية من أمثال الصايف النجفي وعلي الغايايت وجت 

سليمان العيسى وجل شعراء اليمن األثري ومصطفى وهيب التل واجلزيري وحممد الشاذيل خزندار و
شعراء النصف الثاين من القرن وأغلبهم من واجلزائر واملغرب كما كانت القصيدة احلرة حاضرة عند جل 

،  ، السياب ، حسني مردان ، بلند احليدري، البيايت نذكر حممد مجيل شلش،  شعراء العراق وفلسطني
املهاجر من العراق وحنا أبو حنا وتوفيق زياد  ، ومصطفى ، جواد مجيل ، سعدي يوسف مظفر النواب

إىل جانب نصوص متفرقة ،  من فلسطنيومسيح القاسم وحممود درويش ومعني بسيسو وفايز أبو مشالة 
لشعراء من خمتلف أحناء الوطن العريب، وقد مرت بنا مناذج شعرية كثرية يف دراستنا ملضامني احلبسيات 

  .تؤكد هذا التوزع بني املدرستني
  

  : ألوزانـاعي لـور اإليقـاحلض -
اليت حضرت  3، األوزان البسيطة أو الصافيةإن أكثر األوزان الشعرية حضورا يف قصيدة السجن 

الذي أخذ ينافس الطويل يف الشعر العريب احلديث وحيتل  لـالكاميتقدمها  4، مجيعها بدرجات متفاوتة
  ففي فترة  - 5كما يرى إبراهيم أنيس–ء ومعبودهم ، حىت غدا مطية الشعرا الصدارة يف اهتمام الشعراء
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 1"محار الشعراء احملدثني"، ورمبا صار  اخلمسينيات كان مالذا ملعظم الشعراء، يستجيب حلاجام اإليقاعية
آنذاك وقد رأى فيه حازم القرطاجين قبل ذلك جماال أفسح من غريه للشاعر وعلل ذلك مبا له من جزالة 

،  ه البستاين مالئما لكل أنواع الشعر بدليل كثرته يف شعر املتقدمني واملتأخرين، وقد رآ2وحسن إطراد
، ويف احلبسيات من اإلخبار والشدة الكثري، ويكفي أن نسبة 3وأنه أجود يف اخلرب وأقرب إىل الشدة
  .%24.39حضوره عند شعراء احلبسيات قد بلغت 

إذا جاء العصر احلديث ض ضة كبرية ، حىت  الذي ظل خامال يف أشعار القدماء لـالرميليه 
، ورمبا الءم  %18.78، فهو حيتل املرتبة الثانية بنسبة تقارب  ، وقد فعلت أوشكت أن ترتله املرتلة الثانية

اضطرابه وسرعة حركته حال الشاعر السجني الذي يريد إبالغ صوته وإيصاله يف أقرب وقت ممكن، وقد 
  .4ويسرع يف حركته...هكانوا يطلقونه على من يهز منكبي

مبا  5الذي ال خيلو بدوره من اضطراب أوزانه الشبيه باضطراب قوائم الناقة عند القيام زـالرجويليه 
، وقد صار الرجز يف مرحلة الحقة ملرحلة سلطان الكامل مكان الصدارة أيضا ملا يتقبله من %9.24يقارب 

  .6 السنوات األخرية إىل املتقارب واملتداركزحافات وعلل تكسر حدته، وتقربه من النثر لتتحول يف
، فقد  %8.78املعروف خبفته وسرعته وتالحق أنغامه وتوثب موسيقاه حوايل  املتداركوبلغت نسبة  

أصبح من أكثر األوزان شيوعا وسيطرة على إيقاع القصيدة احلديثة، إذ تناسب موسيقاه الواثبة سرعة اإليقاع 
فه من انفعاالت شديدة وعواطف متأججة متقدة، ولكنه كثريا ما يرتلق يف هذا العصر، وتعكس ما يعر

، اليت نلحظ بعض صورها عند الشاعر مظفر النواب الذي 7بالشعراء إىل لون من النثرية والركاكة املوسيقية
  .%58.33ميتد املتدارك عنده على مساحة 

  

حبضور حمتشم ال يتجاوز الثالث  زجـاهل، بينما يطل  %7.72، والوافر  %8.33نسبة  املتقاربوحيتل 
  .%0.45قصائد بنسبة 

  

لتغطي هذه األوزان البسيطة ذات التفعيلة  الواحدة ما يربو على ثالثة أرباع النصوص الشعرية موضوع 
، ورمبا عللنا هذا احلضور املكثف وذلك الولع باألوزان الصافية باعتمادها على % 77.72الدراسة بنسبة 

  .ية واحدة على امتداد القصيدةتكرار وحدة إيقاع
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وقد حضرت هذه األوزان يف كل حاالا املعروفة، التامة وهي الغالبة مث ازوءة وقليال ما ترد 
املكونة من ثالثة عشر " شاعر بني اجلدران"مشطورة، فعلى سبيل املثال جاءت جمموعة سليمان العيسى 

. 1مشطورتان، وباقي القصائد جمزوءة "بني اجلدران -جنوى"ية األوىل والثان ، قصيدة كلها يف الكامل غري التام
، وحملمد جت األثري قصائد يف جمزوء  يف مشطور الكامل 2"هبل هبل"كما جاءت قصيدة سيد قطب 

السجن "وتتراوح قصيدة معني بسيسو  3"سأغين وأغين"وجمزوء الرمل "  تشنأ األنثىمل" "ياوطين"الرجز 
، ويبدو أن اللجوء اىل ازوءات أصبح من الظواهر اإليقاعية  طور الكامل املذالبني جمزوء ومش 4"الكبري

 .يث عموديا كان أم حراداملميزة يف الشعر العريب احل
، ما تركب مـن   %22.28بنوعيها فتمثل أقل من ربع النصوص الشعرية بنسبة 5 األوزان املركبة أما

، وما تركب من ثالث تفعيالت واحدة منها مكررة  واملضارعتفعيلتني كالطويل والبسيط واتث واملقتضب 
، فيتعادل حضورها أو يكاد بثالث وسبعني قطعة وقصـيدة بنسـبة    مثل اخلفيف واملديد والسريع واملنسرح

 %. 11.21 يف األوىل وأربع وسبعني للثانية بنسبة 11.06%
وزان القصيدة العربية وـبط نسـبة   الذي كان على رأس أ الطويلفمن األوىل ذات التفعيلينت يتقهقر 

ـ ا، ف %5.45، فال يتجاوز حضوره 6حضوره هبوطا ملحوظا وكأنه مل يعد مناسبا للعصر احلديث  طـلبسي
  .من احلضور %0.45إال ث ـات، وال ميثل  %5.15بنسبة قريبة منه 

ـ   إأما جمموعة التفعيالت الثالث ف يت عرفهـا وزن  ن ما  ميكن مالحظته عليها هو القفـزة الكـربى ال
، %6.21 ، حىت رأيناه يتقدم الطويل والبسيط بنسبة حضور تقـارب 7لدى شعراء العصر احلديث فـاخلفي

، كما رآه النقاد صاحلا للحوار واجلدل والترديد والسرد، مليئا 8وقد أشار القرطاجين إىل أن له جزالة ورشاقة
صـفه يف  يسرد واقعـه و يسجني الذي كثريا ما ، وهي مجيعا حاالت حاضرة عند الشاعر ال9بالروح امللحمي

بينما خيتفـى  . %5نسبة قريبة من الطويل والبسيط  ريعـالس اور سجانه وجادله، وميثلحيأجواء ملحمية أو 
  .املديد واملنسرح من هذه اموعة

  ما ما تركب ومما جتدر إليه اإلشارة أن هذه البحور املركبة قليلة الدوران يف قصيدة التفعيلة عموما، ال سي
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" السجني"منها من ثالث تفعيالت، ولكنها مع ذلك كانت حاضرة عند شعرائنا، حيث جند يف السريع قصيدة 
" القريـة امللعونـة  "، وللبيايت قصيدتاه 2"إىل مجيلة بوحريد"ولبدر شاكر السياب قصيدته  ،1حملمد مجيل شلش

، ويشكل حضـور  4"غدا هنا"و" أولئك الرجال"و" رجئتم مع الفج"، ولبلند احليدري 3"والعائدون من املذحبة
، شرفة الساعة التاسعة ، نزوات وداع(السريع عند سعدي يوسف ظاهرة الفتة لالنتباه فنحن جنده يف قصائده 

ملسات ،نقد  ،زائر  ،كآبة  ،نوم مضطرب  ،النهر  ،الصلبان اخلمسة  ،عبد اهللا مساره  ،األشرعة ، ثوب أبيض 
رزوقي  -بعد منصف الليل -أفكار ليلية (جنده متداخال مع الرجز يف قصائد أخرى مثل  ، كما5)حادث يومي

كما جند اخلفيف حاضرا عند السـياب يف قصـيدته    6)األرض األخرى -تطلع  -صور من باب الشيخ  -
  .9"املوعد"وعند حممود درويش جمزوًء يف قصيدته  8"صليب األمل"وعند البيايت يف قصيدته  7"ثعلب املوت"

  

  :  روضيـل العـالتداخظـاهرة  -
استطاعت األوزان الشعرية أن حتافظ على البنية املوسيقية للقصيدة العربية ويمن عليها إىل حد كبري 
زمنا طويال، ولكن هذه اهليمنة تعرضت إىل بعض التغيريات وكان من أهم مظاهرها اختالف النظام املوسيقي 

، 10ار الترخصات العروضية واالرتكاز على البحور الصافية أكثر من املركبةاملتمثل يف شعر التفعيلة واستثم
 %22.28أقل من ربعها إذ ال متثل إال ) العمودي واحلر(رأينا أن نسبة حضور هذه األخرية يف شعر احلبسيات 

  .من األوزان الصافية %77.72مقابل 
همة يف التشكيل املوسيقي للقصيدة احلديثة وما لبثت هذه الرتعة التجديدية أن امتدت إىل منعطفات م

هي ما يعرف باملزاوجة املوسيقية اليت أخذت أشكاال شىت منها اجلمع بني الشكل احلر والعمودي يف القصيدة 
و اجلمع بني الشعر والنثر، أو بني حبر وآخر وهي الصورة األكثر وضوحا عند بعض شعرائنا ليس أ،  الواحدة

ب وإمنا امتدت إىل الشعر العمودي كما هي احلال عند الصايف النجفي يف قصيدته يف قصيدة التفعيلة فحس
  اليت مجع فيها بني الكامل واخلفيف والوافر على التوايل ونوع فيه بل ونوع يف قوافيها بتنوع " موت املعتدي"
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  : 1البحور، يقول
  

  الكامل   بالرجل تركض للممات وباليد     ة ــأم ولقد سجنت بكف أجنب 
  الكامل   املعتدي  إال ألنظر كيف موت     ما رمت من سجين اخلروج مسارعا

  اخلفيف   دول ــحني قالوا، اإلجنليز ع    اةــــر دعـغرنا بالسراب ش
 اخلفيف    !  ولـلترى ما جنته هذي املغ    اـــقلت ليت املغول ترجع يوم

  لوافرا      ف ـوال يبدون للخصم العني    فـــيصول اإلجنليز على ضعي
  الوافر     على ضعيف  يفتش كي حيط     اــالرباي هم املكروب يف جسم 

  

وقد الحظت هذه الظاهرة نازك املالئكة يف شعر فدوى طوقان وسليمان العيسى ونزار قباين، وأرجعت 
ل الشاعر أسبابه يف الشعر إىل احلرية اليت تتيحها قصيدة التفعيلة يف اختالف األشطر  يف عدد التفعيالت مما جيع

، بل إن االنسجام الذي جيب  اطية املزجبال تعين الفوضى واعت"، وعليه فإن هذه احلرية 2أكثر تعرضا للمزالق
، كلها  ، واستيعاب األفكار لالنتقال الوزين، وسالسة االنتقال إيقاعيا أن يتحقق بني الداللة والوزن الشعري

 وقد علل صابر عبيد حاجة الشاعر املعاصر ."3وسيقيةعوامل من الواجب حضورها يف مثل هذه املزاوجة امل
بطبيعة التجربة الشعرية املعقدة واملتشابكة اليت يعيشها الشاعر واليت غالبا ما  إىل مثل هذه التعددية اإليقاعية

قادرة على التعبري عن طبيعة الصراع والتعقيد الذي "يصبها يف قالب درامي يتطلب حركات موسيقية خمتلفة، 
وي عليه جتارب الشاعر، وفضال عن ذلك فإن هذا التداخل العروضي يعطي الشاعر فرصة للتعبري عن ثراء تنط

، حينما يصبح املعىن  التجربة كما يوفر يف الوقت نفسه إمكانيات موسيقية تساعد على تلوين املعاين والعاطفة
ولعل من أحسن صور 4"ا اإلبداعيةواملوسيقى شيئا واحدا ال ميكن فصلهما يف القصيدة مما يزيد من قدر ،

  .اجلمع بني األوزان وأقرا إىل اآلذان ما كان منها بني أوزان الدائرة العروضية الواحدة
  

وتفعيلة املتقارب " فاعلن"وقد أشار صابر عبد الدامي إىل ضرب منها وهو اجلمع بني تفعيلة املتدارك 
ووتد ) فا(التفعيلتني، فتفعيلة املتدارك تتكون من سبب خفيف ، وأرجع ذلك إىل التشابه التكويين بني "فعولن"

، وكالمها ينتمي إىل 5)"لن(وسبب خفيف ) فعو(، وتفعيلة املتقارب تتكون من وتد جمموع )علن(جمموع 
  ، ويرى أمحد بسام ساعي أن التداخل بني تفعيليت )متدارك -متقارب( 6الدائرة العروضية اخلامسة دائرة املتفق
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  .1رب واخلبب يسهل على الشاعر التنقل بيسر بني النسقني وخيفف من ثقل اإليقاع وحدتهاملتقا
  

يف "من الشعراء الذين مجعوا بني املتدارك واملتقارب مظفر النواب يف أكثر من موطن، منها قصيدته 
زاوجته على ، وإن كان حظ املتدارك من احلضور أقوى، ومل يعتمد الشاعر يف م"الرياح السيئة يعتمد القلب

، وإمنا اعتمد على األسطر فنحن جند سطرا 2نظام املقاطع الذي اتبعه بعض الشعراء، يفردون لكل مقطع وزنا
أو أكثر يف وزن يليه آخر أو بضعة أسطر يف وزن مغاير وهكذا، وأحيانا جنده ميزج يف السطر الواحد بني 

  : ولـالوزنني فيبدأ باملتدارك ويكمل باملتقارب، يق
  

تفعيلة متدارك والباقي متقارب(  -- --------------اـترهبوه ه األساطيل ال أي(  
  )متقارب( ---- -------- ------------ --- --قفوا لو عراة كما قد خلقتم

  )متقارب(  ----------- ---------------- ا ــوسدوا املنافذ يف وجهه
  )تداركم( - ---------------- -----------والقرى والسواحل واألرصفه 

  )متدارك(  ---------------- ----------انسفوا ما استطعتم إليه الوصول 
  )متقارب( - ---------------- ----- من األجنيب اازف واستبشروا العاصفه 

  )متدارك( - ---------------- ----------------مرحبا أيها العاصفه 
  )متدارك( - ------ ------------------مرحبا أيها العاصفه..مرحبا..مرحبا

  )متدارك( - ----------------- --------- أحرقوا أطقم القمع من خلفكم 
  )متدارك(  ----------------- -------فاألساطيل والقمع شيء يكمل شيئا 
  )متقارب(  ---------------- -------- كما يتنامى الكساد على عملة تالفه 

  )متدارك( - ----------------- --بالدبابيس والصمغ هذى الدمى الوطنية وافقه
  )متدارك(  - ----------------- ------------------قربوا النار منها 

  )متدارك(  - ----------------- ---------------- ال ختدعوا إا تتغري 
  )متدارك( ----------------- -------------ال يتغري منها سوى األغلفه 

  )متدارك( - -------------- ----------- ار أيها الشعب احش املنافد بالن...
  )متدارك( - -------------- --------------------اشعل مياه اخلليج 

  )متقارب( - -------------- --------------------------تسلَّح 
  )متقارب(  - -------------- --------وعلم صغارك نقل العتاد كما ينطقون 

  )متقارب( - --------------- ------------------ هإذا جاشت العاطف
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  .)متدارك(-------  - --------------------------  1ال ختف..ال ختف
، بتسعة أسطر للمتدارك ومثانية للمتقارب، "إىل الضابط الشهيد"ويكاد الوزنان يتساويان يف قصيدته 

اص اليت فجر ا الضابط ويف كليهما يشعر القارئ بسرعة التفعيالت وتالحقها الشبيه بتالحق طلقات الرص
، ومزقته بعدها زخات الرصاص وليس بينها مجيعا مسافات فاصلة  املصري إحدى الطائرات األمريكية

  :2املتالحقة كتفعيالت الوزنني
  )متدارك( - ------------------------ليس بني الرصاص مسافة
  )متدارك(  - -------------------------أنت مصر اليت تتحدى

  )متقارب(  ------------ -----------و الوعي حد اخلرافهوهذا ه
  )متقارب( - -----------------------تفيض وأنت من النيل ختربه

  )متدارك(  - ------------------------------إن تأخر مومسه
  )متدارك( - --------------------------واجلفاف أمت اصطفافه 

  )متقارب( --------- ----------- ---وأعلن فيك حساب اجلماهري
  )متدارك(  ----------- -------------- ماذا سيسقط من طبقات 

  )متقارب( - -----------------------تسمي احتالل البالد ضيافه 
  )متقارب( ----- -----------ولست قتيل نظام يكشف عن عورتيه فقط

  )متدارك( ---- --------------------------- بل قتيل اجلميع 
  )متقارب(  ---- -------------ت أبرئ إالّ الذي حيمل البندقية قلباولس

  )متقارب( - ---------------------------ويطوي عليها شغافه 
  )متقارب(--- ----------------------------لقد قبضوا كلهم

  )متدارك( - --------------------------------  وأحطّهم
  )متدارك( ------------------- ----من يدافع عن قبضة املال مدعيا

  .)متدارك( --------------------- ------أا املاركسية أم العرافه 
على " كيف نبين السفينة يف غياب املصابيح والقمر"عن بريوت "كما يتمازج الوزنان يف قصيدة له 

املكون من سبعة أسطر يف ول األ مثل ، وفيها يعتمد حينا على املقاطع، 3امتداد ما يقارب الثالثني صفحة
سطر، أاملتدارك وسطر يف املتقارب ليعود إىل املتدارك بثالثة أسطر واملتقارب بثمانية أسطر فاملتدارك بستة 

  .ويعقبها بسرعة تنقل غري منتظم إىل آخر القصيدة
                                                

 )32 - 21 -وميضي على املنوال نفسه على امتداد القصيدة من ( 22 - 21–األعمال الشعرية الكاملة  –مظفر النواب   -  1
 .94 - 93 –املصدر نفسه   -  2
 .351 - 323 -املصدر نفسه   -  3
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دة بني الرمل واهلزج ومها من دائرة عروضية واح 1"عن الشعر"أما حممود درويش فيجمع يف قصيدته 
، مقطعان كل منهما من ثالثة عشر  ، معتمدا على التوزيع املقطعي2)رمل –رجز –هزج (هي دائرة اتلب 

  :  سطرا يف الرمل يتوسطهما مقطع من ستة أسطر يف اهلزج
  

-1-  
  أمس غنينا لنجم فوق غيمه

 !  وانغمسنا يف البكاء
  أمس، عاتبنا الدوايل، والقمر

  والقدر،.. والليايل
  ! نساءوتوددنا ال

دقت الساعة، واخليام يسكر  
  وعلى وقع أغانيه املخدر

   !قد ظللنا بؤساء
  ! يا رفاقي الشعراء

  حنن يف دنيا جديده
  مات ما فات، فمن يكتب قصيده

  ، يف زمان الريح والذرة
  !وخيلق أنبيـاء 

  

- 2 -  
  قصائدنا بال لون

  ! بال صوت...بال طعم
   !إذا مل حتمل املصباح من بيت إىل بيت

  معانيها" البسطا"وإن مل يفهم 
  فأوىل أن نذريها

  ! ! للصمت... وخنلد حنن
  

- 3 -  
  لو كانت هذي األشعار

                                                
 .56 -  54 –الديوان  –حممود درويش   -  1
 .14 – 1996 –العروض العريب صياغة جديدة  –زين كامل اخلويسكي   -  2
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  زميال يف قبضة كادحإ
   !قنبلة يف كف مكافح

  ! لوكانت هذي األشعار
لو كانت هذي الكلمات  

  حمراقا بني يدي فالح
  ! أو مفتاح...أو بابا ...وقميصا

  لو كانت هذي الكلمات
  :شعراء يقولأحد ال

  لو سرت أشعاري خالين
  ت أعدائيظوأغا

  ...فأنا شاعر
   !سأقول...وأنا

  

والسريع الذي اختاره الحتواء اجلملة " القرية امللعونة"ويزاوج البيايت بني الكامل الذي أراده لقصيدته 
  :  1مع الكامل إىل آخر القصيدة واصل، لي يف سطرين شعرينيوما بعدها املقولة وما قبلها 

  

       هالضيعة التائه قغدا نلهي رقي: " باألفق املفقود، قالوا
  هـاآلهلو زفأين اخلب ! ، واألرض بقرباا، جادت الدم

  النري واحملراث والثور اجلريح على الثلوج
  يغفو ليحلم بالسواقي واملروج

  واحلقل أخفته الثلوج
  وهناك عرب احلقل، أكواخ تنام وتستفيق...

  عرب الطريق
  ...ام ويستفيقبشر ين

  

، 2ويبلغ التداخل العروضي عند سعدي يوسف مداه فيمزج بني السريع والرجز يف مخسة قصائد كاملة  
طعان ا، فإنهما يتق الرجز من دائرة اتلب والسريع من دائرة املشتبه،  وإن مل يكونا من دائرة عروضية واحدة

  .مما يتيح أمر تداخلهما والتنقل بينهما) تأربع مرا(يف ازوء إذ يتكون كل منهما من مستفعلن 
  

                                                
 .154 –األعمال الشعرية  –عبد الوهاب البيايت   -  1
 . 463،  456،  453،  433،  309 –األعمال الشعرية  -سعدي يوسف   -  2

  سـريع     
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  : دـاهرة التقييـظ  -
  

لئن استفاد شعراؤنا كغريهم من الشعراء من التراخيص العروضية املعروفة والضرورات الشعرية اليت جتيز 
 للشاعر ما ال جيوز لغريه، فإن ظاهرة التقييد كانت قوية احلضور عند جمموعة مهمة من الشعراء ويف مواضع

ومن صورها عند شعرائنا هاء السكت  ،1والقافية املقيدة هي القافية الساكنة الروي .متكررة عند أغلبهم
 ةفللصمت أيضا صورته اإليقاعية وللسكت) القائمة على الروي الساكن وحركة ما قبله(والقوايف اردة املقيدة 

على ) هوف( ،فسه إمنا يتحدد باإلضافة للكلماتالصمت ن"يف عامل املوسيقى ودنيا الشعر و دالالا وإحياءاا
  ، وكثريا2"، فهو نوع منه ، والسكوت ليس بكما بل رفضا للكالم هذا االعتبار حلظة من حلظات الكالم

، تعبريا  ىل هاء سكت خمتنقةإما عمد شعراؤنا إىل إسكات حرف الروي وتقييده أو كبح التاء واالنتقال ا 
ت اليت يعيشوا، وأحيانا يرفضون حىت الكالم املسكت املقيد فال يتركون إالّ عن حالٍ من أحوال اإلسكا

شهر صور التقييد حضورا ظاهرة التقييد أالبياض لغة وإيقاعا كما فعل سعدي يوسف مرارا وآخرون، ولكن 
ون ، ويك بالزيادة إذ هي من علل الزيادة، مثل الترفيل وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع

، ويدخل على الكامل  ، وعلى فاعلن فتحوهلا إىل فاعالتن على متفاعلن فتنقلها إىل متفاعالتن) تن(بزيادة 
والتسبيغ وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف، وهو مأخوذ . واملتدارك يف صورما ازوءة

  .حبر الرمل فتصبح فاعالتانمن الزيادة فكل زائد سابغ، ويكون بزيادة نون ساكنة على فاعالتن من 
  

وأما أكثر هذه الزيادات املقيدة انتشارا يف النصوص موضوع الدراسة فالتذييل، وهو زيادة حرف 
ساكن على ما آخره وتد جمموع، فكأن تلك الزيادة جعلت له ذيال، ويكون بزيادة نون ساكنة على مستفعلن 

وفاعالنْ، ويدخل التذييل على ثالثة أحبر هي الكامل  ومتفاعلن وفاعلن فتنقلها إىل مستفعالنْ ومتفاعالنْ
  .3والبسيط واملتدارك

  

وإن مل يشر الدارسون احملدثون إىل هذه العلة يف الشعر العريب احلديث أو يعللوا أسباا، فرمبا ألا ال 
النتباه يف شعر تشكل ظاهرة عروضية الفتة عند رواد الشعر احلر، ولكنها مع ذلك متثل ظاهرة إيقاعية ملفتة ل

احلبسيات، ورمبا أرجعنا كثافة حضورها إىل طبيعة املوضوع نفسه وما يوحي به من دالالت املنع والتقييد 
االختياري الذي " التقييد"واحلبس وغريها، وهي الداللة نفسها اليت نستشفها من حيث التسمية العروضية 

ة م مادية كاجلدران والقضبان واحلراس والقوانني ومعنوية أراده بعض الشعراء للتعبري عن القيود الكثرية احمليط
هي احلرمان من احلياة احلرة بكل تبعاا وهي كلها عبارة عن زيادات متتابعة لقيد احلبس أو السجن قابلها 

  .التقييد الصويتالشعراء بزيادة ذلك 

                                                
 . 317 –العروض العريب صياغة جديدة  –زكي كامل اخلويسكي   -  1
 .44 - 33 –املرجع نفسه   -  2
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) من علل الزيادة(الزيادة كما نستشف داللة التقييد من حيث البناء العروضي للظاهرة القائمة على 
 ولكنها زيادة سكون إىل سكون آخر، وكأننا بالشعراء وهم يلجأون إليها، يؤكدون حالة الصمت الرهيب

، أو يلمحون إىل إسكات إجباري ال ميلكون إزاءه إالّ إرسال شكواهم ومد صوم ولو باألنني  وتراكماته
لوه حرف مدنق مع السكونتال يلبث أن ينطفئ أو خي املتطاول مع السكون األصلي الذي حو.  

فمن األوزان اليت ختريها الشعراء هلذه الزيادة املسكتة جند الكامل يف صوره املختلفة إذ حيتل صدارة 
إىل األوزان املركبة جنو جمزوء اخلفيف يف  ت الظاهرةوامتد ، بل، والرجز واملتدارك والرمل األوزان املقيدة

ويتفاوت حضورها من شاعر إىل آخر، فنحن جند القصيدة الواحدة  1"بسمة أسري"ي قصيدة أمحد حممد الشام
يف " فهد"وتوفيق زياد يف قصيدته  ،2"الغبار"والقصيدتني عند حسني مردان على سبيل املثال يف قصيدته 

جند عند  ، كما الكامل املذال وهي من الشعر العمودي الذي يالمس فيه التذييل التفعيلة األخرية من كل بيت
مجع فيها بني التذييل والترفيل باثين  "يف انتظار العائدين"حممود درويش سبع قصائد يف الكامل املقيد منها 

يل وهاءات السكت، تسعة أسطر لألوىل فمجع فيها بني التذييل والتر" انتظار"و عشر سطرا مذيالً ومثانية مرفلة
ذ ختالطهما القوايف إولكن حبضور أقل للظاهرتني، "  األسريكرب"و" قمر الشتاء"و" مطر"وستة للثانية، ومثلها 

   .املطلقة
باجلمع بني القيدين مع ترجيح كفة التذييل دائما مبا حيمله املد من صدى " املوت جمانا"كما يطالعنا يف 

اء  ، يليهما مقطع مرفل ، مقطعني مذيلني سهاألنني املهرب برغم قيد السكون املالصق له والكامت أنفا
دة على التزام القيد يف كل أسطر مقاطعها متحرك وقد أصر الشاعر يف هذه القصي يحبرف روآخر والسكت 

  : الثالث املقيدة 
  

  كان اخلريف مير يف حلمي جنارة برتقال 
  قمرا حناسيا تفتته احلجارة والرمال

  وتساقط األطفال يف قليب على مهج الرجال
  ..يقالكل شيء ال  ..كل الوجوم نصيب عيين

  !  تعال:  ومن الدم املسفوك أذرعة تناديين

  بالدماء *حتنت *إىل مشس*فلترفعي جيدا
  خليهم كأعمدة الضياء..! ال تدفين موتاك

  الفتة الطغاة إىل املساء ..خلّي دمي املسفوك
  !خليه ندا للجبال اخلضر يف صدر الفضاء

                                                
 ).ما تبسمت غبطة    أو نزوعا إىل ابتسام: ومطلعها  265 –حصاد العمر  –أمحد حممد الشامي   -  1
 .171– طراز خاص –حسني مردان   -  2



 - 381  -

  زعاليل اخلميله *أن يرثوا *الشعراء *ال تسأيل
  لة أا شرف الطفو

  خطر على أمن القبيله
  إين أباركهم مبجد يرضع الدم والرذيله
  وأهنئ اجلالد منتصرا على عني كحيله

  كي يستعري كساءه الشتوي من شعر اجلديله
  ..! مرحى لسفاح الطفوله ... !مرحى لفاتح قرية

  القبور يد تشد *أنصاب*إن   .. !*يا كفر قاسم
  اليتامى إذا متد سوأغرا ..وتشد لألعماق أغراسي

  يا يدك النبيلة، علمينا كيف نشدو.. باقون
  باقون مثل الضوء، والكلمات، ال يلويهما أمل وقيد

  ! يا كفر قاسم
1 ! ...إن أنصاب القبور يد تشد  

للشامي قصيدتان يف ، و الترفيل والتذييل مع تغليب الثاينبني 2"السجني والقمر"وكذلك مجع يف قصيدة 
، 4ولفايز أبو مشالة ثالث يف املتقارب والرمل املقيدين.3"مأساة شهيدو" "بني املاضي واحلاضر"جمزوء الكامل 

  .، يكتفي فيها مجيعا بتقييد بعض املقاطع5وأربع لبلند احليدري ثالث منها يف الكامل وواحدة يف الرجز
مجع فيها بني املتدارك  "يف الرياح السيئة يعتمد القلب" إحدامها مطولة 6نيكما جند ملظفر النواب قصيدت

قصائد يكاد يشملها التقييد من ست صل عند حممد مجيل شلش إىل نل .املذيلني يف بعض األسطر واملتقارب
من مما حتمله اليت على الرغم " ثالث أغنيات إىل متوز"وكذلك  7"إىل إخواين الشعراء"، منها  أوهلا إىل آخرها

  :  اعر انطالق قوافيها تعبريا عن اآليت املقيدنسائم األمل وتنظر الغد املشرق قيد الش
أيها اخلالد يف قلب العراق  
يا ربيعا يف بساتني العراق  

                                                
 .213 -  212 –املصدر السابق   -  1
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  يا نشيدا يف ثغور
،كل أبناء العراق  

،لك يا متوز، يا شهر الشهور  
  لك أحالمي، وإمياين، وحبي،

  لك غنيت اهلوى واد يا فرحة شعيب،
  فغنوا يا رفاق...ولعينيك

  .1ا، شد إميان العراقيا هليب
  .ذ مل يسلم من املقطع أعاله غري سطرين شعريني من القيدإوقد حرص الشاعر على تقييد جل قوافيها، 

اليت حرص على تقييد املقطعني األولني منها وإعفاء املقطع األخري احململ  "السجني"قصيدته السريع وجند يف 
  : بأنوار الفجر

من وراء احلديد  
  وليل العبيد كفرت بالسجن

  ت أحلاينغصو
  ...حلاينأذايت و

لفجر جديد  
  يف السجن من أعماق إمياين

  غنيت إخواين
وأصدقائي يف العذاب الكبري  

يا إخويت يف املصري  
  يا كرت أوطاين

  وعني السجني ربيعنا واىف
  .2ترنو لسجان

  

حبوايل " الشاعر الشهيد"ل قصيدة ، كما جند يف الكام الكاملة التقييد 3"أغنية إىل دمشق"وجند يف الرجز 
  .4اليت قيد أكثر من ثلثيها" رسالة من واحدة"ثلثني مقيدين وثلث حر، وقصيدة 

  وميتد التقييد عند سعدي يوسف إىل سـبع قصـائد مقيـدة مجيعهـا يف الكامـل ففـي قصـيدته       
  

                                                
 .36 - 35 –املصدر السابق  -  1
 .131 - 130 –املصدر نفسه   -  2
 .175 - 173املصدر نفسه   -  3
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ري الشعب السـجني  رمبا هو الشاعر نفسه أو صوت ضم" الصوت"املكونة من محاور رئيسي  1"احملكومون" 
ال خيلو مقطع من مقاطعها األحد عشر من التقييد، بل إنه عمد إىل " رؤيا"خارج األسوار ومخسة حمكومني و

كما دعم بعض املقاطع اءات السكت الكاحبة مجاح ،  وأنطق البياض نيابة عنهإسكات احملكوم الثالث ائيا 
مر بنا عند حممود درويش يف مجعه بني الترفيل والسكت يف  الصوت بعد مدّ كلون آخر من ألوان التقييد الذي

  :  أصر يف بعضها اآلخر على احلركة الصامدة القوية كما يف الصوت الرابع و آن

  

  ، كان على سالسلهم جناح ة اإلعدامتميف ع
ا الرياح م ينبوع أغنية تدورأصوا    

  ، ويفهمها السالح يشرا ياحلارس الليل
  إلعدام، كان على سالسلهم صباحيف عتمة ا

  

  وم األولـاحملك
  ، وضوء السجن يشحب كالسنابلْ إين أحدثكم

... إين أحدثكم ويف عيين يرجتف احلريق  
   ، ويبتسم املقاتلْ والليل، واحلُمى

  إين أحدثكم، ويف عيين ترجتف السالسلْ
  ...هذا هدير البحر

  إني أمسع الصيحات مشرعةً شراعا
  ...قول لكم، لن أ أنا

  .اـوداع
  

  وتـالص
  هاملوت يف آذار، كان يدق أبواب املدين
  وحشا رصاصيا ميزق يف خمالبه الرهينه

  كانت مدينتهم وراء الليل دامية سجينه
  والوحش يلتهم املدينه...يف قلعة حجرية

  

  اينـوم الثـاحملك
  ، وكنت أرى النساْء كان املساء دما

  يزجمرونْ، والرجال  ، والطلقات تصرخ يصرخن
ورأيت قتالنا هناك  
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النجوم دم برأكفا  
  ، كالشمع ترقبها النجوم وشفاههم، ثلجية

........  

........  
  ...، فمازالوا هناك لن حيفروا قربا لقتالنا

  

  وتـالص
  ، حنن هنا نراك يا من تعذَّب، صامدا يف السجن

  ، نشرب من رؤاك ، عمقه األزيلَّ ونعيش جرحك
  ، وترفعه يداك لصيحات ننشرهصوتا مع ا

  ، وغصنا من ذراك يف كل بيت راية لدم
  

  الثـوم الثـاحملك
  بياض على امتداد مخسة أسطر

  

  رابعـوم الـاحملك
على ينبوع مفرقها احلرير زهرات ليمون  

  إنى ألحملهن يف املطر الغزير
  ، يف أقصى املدينه يف الريح، يف زنزانة اإلعدام

  ، وأهداب حزينه سبلتاسودا، على عينني أ
  لو مرة قبلت عينيها ومفرقها احلرير

  لسألتها أن متنح العربات ورده
  .أن ال ترى يف الليل، لون الليل وحده

  

  وتـالص
  جرح أمام السور، يرفع قبضة للشمس كربى

  هذا النداء اجلرح، يهدر، عرب صمت الليل أسرى
  ، وكل األرض ذكرى فعلى النجوم الشاحبات سىن

  لن يرث احلياة، ولن يكون ولن ميرا املوت
  

  امسـوم اخلـاحملك
  كان املساء على امتداد السور جرحا من عباءه

  ونقاوة األصوات توقد يف دجها دماءه
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  كان الشعار يشق مندفعا مساءه
  ، على اجلرح التقينا يا صوت أمي الغائر املضىن...

  يف غرفة بالسجن
  لكن الشعار يذود عنا

  فوق أحداق السالحِ..سور خيفقوعلى امتداد ال
  

  رؤياـال    
  كلّ املنازلْ...كسفينة يف الفجر وجه مدينيت

خمفية يف الورد، تشرب من منابعها النجوم  
  الناس فيها يعلمون وحيلمونْ

  كل املنازلْ..، وجه مدينيت وكموجة يف الفجر
  مفتوحة للشمس فيها
  النور يطعم ساكنيها

  ...والناس فيها يعملون ويعشقونْ
  

، ويسكت حركة مقطعيها األول والثالث  فيقيد مقطعيها الثاين والرابع 1"ثالثة أصوات"أما يف قصيدته 
سبعة عشر سطرا شعريا  2"حميسن من هور السفطة"ويقيد من قصيدته املهداة إىل الشهيد .  وجزءا من اخلامس

، رمبا لتسميتها اليت حتدث نوعا  عراءويرفل بعض مقاطعها حينا بالسكون وآخر اء السكت اليت ختريها الش
من الرهبة والسكون يف القارئ الذي ال جيد وهو يرددها إالّ االستجابة لصدمتها مما يشي بتقييدها هي األخرى 

املوزعة بني تقييد " تلفيق"، وكذلك يفعل يف قصيدته  ولكن بطرق الشاعر األخرى الكثرية يف عملية اإلسكات
  : اء السكت املقترنة بالترفيل مع قافية واحدة متحركة وأربعة أسطر فارغةالتذييل وهو الغالب وه

  

  قدماه فوق املاء أخضر تعربانْ
  وخيفق شذروانْ...تترقرق األوراق بينهما

آالف الشباك كان النخيل ميد  
ليصيد فيها الظل آالفا من األمساك مشمسة الثياب  

  بقايا الليل يف عينيه حملة أرجوانْكانت 
  خطاه الظل واألمساك تومض، والتراب وعلى
.....  
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.....  
كان ابنك امللعون يا عيسى يسري إىل الدواسر  

وجبيبه اختبأت خريطه  
  كاد ابنك امللعون ينسف بيت خمتار الدواسر

.....  

.....  
ار أغنية تضوعيف مركز العش  

  واملبىن سفينه ...والصمت يبحر يف دروب الليل
  1...تنام بال قلوعحجرية املرساة، باهتة، 

  

اليت مجع فيها بني اإلحجام عن الكالم يف أربعة أسطر شعرية   2"حكايات من البصرة"ومثلها قصيدته 
  .وأسكت بعض القوايف اء السكت والترفيل وقيد بعضها بالتذييل

  

قيد فإذا مضينا يف تتبع هذه الظاهرة وجدناها ترتفع عند مسيح القاسم إىل عشر قصائد تنوعت بني 
مثل الكامل واملتدارك والرجز والوافر،  نوتوزعت عرب أوزا التذييل والترفيل وهاء السكت والروي الساكن

ففي الرجز اكتفى الشاعر غالبا بتسكني حرف الروي أو بتر التفعيلة األخرية اليت جاءت يف كثري من األحيان 
، اليت التزم 3"الساحر والربكان"قصيدته حنو ) مستف(أو حركتني وسكونني ) مس(على شكل حركة وسكون 

اليت  4"من وراء القضبان"فيها تسكني الروي يف كل أسطرها الشعرية مع تذييل واحد يف سطرها الثاين، ومثلها 
رسالة من "، ومثلهما  رط مثل تلك الرتابةتالتزم فيها هي األخرى الروي الساكن يف شعر التفعيلة الذي ال يش

  5".لو" و " املعتقل
  

اليت اكتفى فيها بإسكات حرف الروي وبعض " حىت املوت" وكذلك فعل مع الوافر يف قصيدته 
  6".على أكتاف أشعاري" ، بينما أضاف إليهما بعض التذييالت يف قصيدة  اهلاءات

  بتقييد  7"حوارية مع رجل يكرهين"و" أعلنها"، اكتفى يف اثنتني منهما  وجند له يف املتدارك ثالث قصائد

  : فلم يطلق إال سطرا واحدا منها" ينبغي" الروي والتزم التذييل يف الثالثة  حرف
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  وجه حرييت نطفة يف السجون
  قوس نصر النهار

  ثغرة يف جدار
  الالجئون... واملقيمون يف مرتيل 

  بعد حني
  ساعة أو قرون

  نأكل العشب عامني مما ترىب السطوح
  بريقا لنا ونسوي

  من ضماد اجلروح
  ن، يهو كل صعب

   1! ولذا ينبغي، ينبغي أن أكون
  

من ستة مقاطع زواج فيها بني  2"أيها احلراس أراه حيا واقتلوين" وله يف الكامل املقيد قصيدة مطولة 
اجلواد "التذييل والترفيل، مغلبا األخري بست وثالثني سطر مرفل مقابل ثالثني سطر مذيل، افتتحها مبقطع مرفل 

  : ، متنقال بينهما يف باقي املقاطع"عودة إىل اجلواد العريب" مكمل له ، واختتمها بآخر مرفل"العريب
  

  
كبيارق التسليم أيدينا تلوح باحملارم  
كمدافع ملوية األعناق من ذل اهلزائم  

          كقلوع صارية حزينه                               
  تبكي ويف غرف السفينه

  جمتصطك أجنحة النوارس باهلياكل واجلما
 

  
  من عهد نوح

  رضيت برواد القبائل
   من عهد نوح                                                   

  رضيت بغرغرة اجلالجل
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 مقطع مرفل          
 

  
  

  

 مقطع بني املرفل واملذال            
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  من عشرين عام هأسرو
  ، و قالوا أن أنام نزعوه مين ذات معتمة

  من عشرين عام... ومل أزل سهران 
  أبكي و أغضب يف الظالم

  مقطع مذال                     : من وجعي أصيح... وأصيح 
  من ذا يرد إيل من منفاه حمبويب اجلريح؟

  أصيح يا طري احلمام
  ال أستريح.. أين ناذر  هخرب

ح يف سالمحىت يرو  
  

  ة على هزج املواسمحنالية مردكقطوف 
  لوح باحملارمتكحمائم بيضاء، أيدينا 

  ، يصهل يف معاركه الطويلـه ا العريبجلوادن
  ر األعاجمويقول يا نا

  مقطع مرفل وال يرتد عريف                                    ... أفىن 
  ولكن لست أعذر فارسي وأخون سيفي... أفىن 

  أنا مل أزل يف وجهك ادور يا نار األعاجم
  . ا يدافع عن حشاشته وتارخيا يقاومشعبـ

  

" األسري"طور املتدارك املذال مشة يف ، واحد وتبلغ ظاهرة التقييد عند البيايت إحدى وعشرين قصيدة
  : التزم فيها التذييل يف صدور األبيات وتقييد الروي يف أعجازها

  ؟ يا مالكي الصغري         هل عرفت األمل
  ! ر          واهلوى والندمـاملري والبكاء 

  1! األخري          وخبيث السأم والطريق 
التزم فيهما تقييد حركة الروي إىل  2،"أغنية إىل شعيب" و " إىل إخواين الشعراء" واثنتان يف الرجز 

  التزم فيها هي األخرى التذييل يف مجيع أسطرها الشعرية عدا 3، ، ومثانية عشر قصيدة يف الكامل املذال آخرمها
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وسطران مطلقان من  1،"أباريق مهمشة" أربعة أسطر غري مذيلة ولكنها ساكنة الروي من قصيدة 
  قصيدة 

من جمموع القصائد اليت  %16.8وهي ظاهرة الفتة لالنتباه يف شعر البيايت تشكل نسبة  2."ةخيان"
أحصيناها يف هذه القراءة مع إغفال كثري من احلاالت اليت ال يشكل التقييد فيها ظاهرة بارزة كالسطر 

   .الشعري والسطرين
حنو لزوميات أىب " لزوم ما ال يلزم" كان ينتهجه القدامى فيما يعرف بـمن تلك االلتزامات الشبيهة مبا 

املوت يف " نكتفي مبقطع من قصيدة ،3لزوميات احلصرى القريواين يف املعشرات و العالء املعري
  : اليت التزم فيها إىل جانب التذييل قافية موحدة لكل مقطع" اخلريف

  

 عيناك يف ليل اخلريف إىل املدى تتطلعان
  نديان ماذا وراء الربوة احلمراء غري الس
  وسحائب تبكي ومدخنة وحان

  تبىن ألمر ما على شباكه عصفورتان
  عشا من الدم والدخان
  ، دامي اجلنان ، ذابل وأنت كاحللم املسجى

  يف الظالم *، والريح تعول*صامتا *يا
  وما جدوى الكالم؟! انطق ولو حرفا

  إن هوم الساقي وعربدت املدام
  وجتاوبت دقات أجراس احلمام

  ، وأنت مبتسما تنام السحيق يف هوة األبد
  .4، يا رفيق الفجر، فجر من سالم وعلى جبينك

بنسبة و لتصل القصائد املقيدة عند معني بسيسو إىل اثنني وأربعني قصيدة مبا يقارب ثلث القصائد املقيدة
سكون بالاملقيد الروي 5جند الرمل .لرمل و الكامل و املتدارك والرجز، ا توزعت على أربعة أوزان 33.6%

                                                
  .114 – 113 –املصدر السابق   -  1
  .206 -املصدر نفسه    -  2
  مكتبة املنار تـونس   –أبو احلسن احلصري القريواين  –وحممد املرزوقي واجليالين بن احلاج حيي  أنظر لزوميات أيب العالء املعري ،  - 3 

         - 1963 - 209 – 240 .  
  .1/241 -األعمال الشعرية  -عبد الوهاب البيايت    -  4
  .287 – 267 – 236 – 197 – 188 – 185 – 77 –األعمال الشعرية الكاملة  –معني بسيسو   -  5



 - 390  -

اليت ألزم  1"ارفعوا أيديكم عن أرض القناة"والتزام ذلك يف بعض القصائد التزاما كليا مثل  أوهاء السكت
عر فيها نفسه بتقييد حركة الروي على امتداد ثالثة عشر صفحة بني هاء السكت والسكون وقصر االش

أجراس من " لسويس، وقصيدة تعبريا عن قصر فعلي آخر وإسكات كانت تعانيه قناة ا) فاعالت(فاعالتن 
ليلجم بقوافيها وبأقالمه صناع أغالله ويبشر بذلك  فهي من شاعر ملجماليت أجلم رويها إجلاما مطلقا  2"طني

  : مفتوحة األذرع أوزاناليوم الذي تتحرر فيه القوايف واألحرف من القيود وتنطلق حرة يف 
  

  أجراس من زبد تلمع
  أجراس من طني تلمع

  لكي تقرع تستجدي الريح
  ...وصالة يف وادي عبقر
  وسجني القافية امللجم
  كالطائر بالريشة يلجم
  يدمى، يتمزق، ال حيلم

  وبراق القافية املعلم
  من قدح سنابكه األجنم
  قد طار به الطفل امللهم
  وسرترع را لن نقلع
  ظال أو حرفا يتضوع

  يف روض املتنيب األخضر
  وستجري األحرف كاألشرع

  ألذرعيف حبر مفتوح ا
  

، مثل  التزم يف أغلبها التذييل وتقييد حركة الروي وهاء السكت 3، قصائد وله يف الكامل املذال ست
اليت مجع فيها بني العمودي واحلر، وبني جمزوء  5"السجن الكبري"و4" احلجاج والفيلسوف األخرس"قصيدة 

  : ومشطور الكامل املذالني والروي املقيد وهاء السكت من ذلك قوله
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  راقـسيظل حيرسه الع
  سيظل خيفق يف العراق                              

  
  

  صاـيف ظل أقواس املشانق والرص 
   الص    ـواخل قلب املقاومة العنيدة 

  لوبـجنبا إىل جنب يدق مع الق
  يف جبهة السلم العريضة والشعوب

  
  أترى إىل شعب العراق

  جمزوء الكامل املذال                        يعدو بأشالء الوثاق؟               
  

  أترى سنابكه اخلصيبه...
  ...    هبدما خمالبك الرهيب

           
   إن كنت صادرت الورق.... 

                               لعـرقفلسوف نطبع با
  

                اجلباهفوق األيادي و
  .منشور حب للحياة

  دفانشر لصوصك يف البال
   .                             ليصادروا... 

  .كل األيادي واجلباه
  ...لنصف يا نوري احلساب

  
  

، مجع فيها هي األخرى بني الروي الساكن وهاء السكت  يف الرجز املقيد 1، وله إحدى عشرة قصيدة
  : قاطع لبعض حاالت التقييد فيهااليت نكتفي مب 2"املتاريس" ، حنو مطولته  والتذييل
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 جمـزوء الكامل املذال

  
  
  

 مشطـور الكامل املذال      

  

 جمـزوء الكامل املذال              

  

 جمـزوء الكامل املرفل         

  

    روي مقيـد          

  
  

                
  

 جمـزوء الكامل املذال           
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  قد أقبلوا فال مساومه
  اد للمقاومه

  لراية اإلصرار شاهقه
  اء السكت مقيـد     للموجة احلمراء من صيحاتنا املعلقه        

  على الشوارع املمزقه
  ولليد املكبله

  ولليد الطليقة املناضله
  

  مدينيت يا أدمع الربكان قد جرت مشاعل... 
  ويا ابتسامة الزالزل

     ى جبني شعيب املكافح                مطبوعة سيفا عل
   مدينيت زنبقة خضراء مل تنم على سرير فاتح            

  ومل تصب الزيت يف مصباح خائن                           
  بساط كل مقبل ورائح هرموش

  
  
  

  يا إخويت وطائر احلصاد... 
   ال يربح األسالك واحلدود                              

  رغم غزوة اجلراد والرماد
  نه من غري زادأو

  وليلة من السهاد ةورغم ألف ليل
  يف الصباح حينما جرت، جداول الصباح

  .أبصرته مورد اجلناح
  

ت بني الروي الساكن وهاء السكت واإلطالق يف بعض راوحت 1، ويف املتدارك جند سبعة عشرة قصيدة
اليت مجع فيها بني هاء " يف طريق األار" ا هي احلال يف قصيدة ، والتزم التقييد يف بعضها اآلخر كم القصائد

  .املقيديت الروي2"املوت يف العامل العاشر"و " دقي يا أجراس الكومون"، و السكت والروي املقيد
   ، فقد حرص الشعراء على التزام بقاوإن تداخل التذييل والترفيل يف بعض القصائد اليت أشرنا إليها سا
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  سطرا     ) متفعالتن: (التزم ترفيل مستفعلن       
   .بسطر مع أا ال ترفل عند العروضييـن     

  
  

          

  
  
  

  

  
  مقطع مذال عدا السطر األخري           
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بعض قصائدهم بدرجة أقل من حرصهم على ظاهرة التذييل ذات الساكنني املتتاليني، ولكننا نشعر  يفالترفيل 
مع ذلك بإيقاعها املوحي بصوت زائد أو صيحة تريد االنفالت وال يلبث الشاعر أن يكبح مجاحها بسكون 

ردوا هلا قصائد كاملة جند من الشعراء الذين أف. وقد اختار الشعراء وزن الكامل الحتوائها لطول نفس تفعيالته
،  اليت التزم فيها الترفيل التزاما كليا ألا قصائد عمودية 1"شاعر بني اجلدران"سليمان العيسى يف جمموعته 

حرم "، نكتفي مبقطع من قصيدته يف  اثنتان منها يف مشطور الكامل املرفل واألخرى يف جمزوء الكامل املرفل
  : بداع ويعجب من صمودمها يف وجه مطرقة العذابإذ يناجي الشعر وجذوة اإل" الوحي

  

  ! نـــالدفيـدس           أيها السـر املق يا شعلة الوحي 
  ونـــاملن ع عند ومضته ـــــترك... يا جذوة اإلبداع
  .نـــكلما خبت السني ق         بـتع.... يا نفحة اإلهلام

  نيا جنو ا، ــيف دمان ةـــــاأللوه يا رعش ... يا فن
  نيــوتستب يب ـرالعصــــتتحسس الس.. هذي يدي 

  نـاحلزي يروعها الصمت   رهيب        ـدق معبدك الـوت
  ونــرة          لرضاك يف الدنيا ــكل عسي؟ ما أنت 

  وختشع عند طلعتك العيون ،          اـــ؟ حترقن ا أنتـم
  ؟ نـا مل ال تليـارهـون     العذاب،      ولغري مطرقة ... 

  ؟ نـوال يبي ل ــال حي            ...أتظل يف األعماق لغزا
  .2قيدي سجني ولست يف             أنا عند سرك يف الوجود 

  

النهر "ملعني بسيسو يف العمودي أيضا قصيدة و3"يف السجن"وللجواهري يف جمزوء الكامل املرفل قصيدة 
جديد السجن وما أضاف إىل حياته من فضائل منقوصة يتحدث فيها يف سخرية وكم عن 4"الثالث يف العراق

  .رمبا تعادل تلك الزيادة اإليقاعية املسكتة، ورمبا تقع دوا
  

اكتفى ، 5"وحتد" " عن إنسان"أما يف شعر التفعيلة فنجد حملمود درويش قصيدتني مرفلتني من الكامل 
 األوىل ترفيل سطر وإعفاء آخر يف مقاطعها ، والتزم يف يف الثانية بترفيل بعض أسطرها الشعرية وإعفاء أخرى
  : األول والثاين واألخري، وترفيل أسطر املقطع الثالث
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  لـمرف ------------- وضعوا على فمه السالسل 
  ربطو يديه بصخرة املوتى،

  لـمرف ------------------ أنت قاتل :  وقالوا
  

                                   *             *   *  
  لـمرف - --------، والبيارق  أخذوا طعامه، واملالبس
  ورموه يف زنزانة املوتى

  لـمرف ---------------- !  أنت سارق: وقالوا
  

                                 *         *         *  
  لـمرف  -- ------------- طردوه من كل املرايفء 
  لـفمر - --------------- أخذوا حبيبته الصغرية 

  لـمرف  - --------------! أنت الجيء:  مث قالوا
  

                                 *         *         *  
  ! يادامي العينني، والكفني

  لـمرف  - -------------------إن الليل زائل 
  ال غرفة التوقيف باقية

  لـمرف  ----- ------------!وال زرد السالسل
  روما، ومل متت  مات ننريو

  لـمرف   --- ---------------- ! بعينيها تقاتل
  وحبوب سنبلة متوت
  .لـمرف  ------ --------- 1ستمأل الوادي سنابل

  

كالصدى الذي ال يلبث أن يتالشى يف قصيدته املطولة " من وراء القضبان"كما يطلق توفيق زياد صوته 
، ويصر يف بعض املقاطع على إرسال صيحاته  باويلتزم فيها ترفيل سطر وإطالق آخر غال 2"من وراء القضبان"

متواصلة دون انقطاع كما يف املقطع الذي استهله بترفيالت متتالية تنفس فيها بأربع صيحات متتالية ليعود إىل 
  : تناوب القيد واإلطالق
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  ...مة أسقيتهاغيا ط
  ، من قصيدى كأس املذلة

                   ،مرغتها يف الوحل حىت جيدها
   نصبت جيدى                             و

  وبصقت ملء عيوا
  حقدي على عيش العبيد                              

  مة املسخ اجلبان                                 غيا ط
  يضج موتور الوعيد

  ال حتسيب زرد احلديد
  

                                 *         *         *  
  مة احلكام زيدىغيا ط

   ؟                          ....هل الضطهادك من مزيد
  ألقي القيود على القيود

  سوداء باردة احلديد
  

   ..                      سيعود شعيب يف ضياء الشمس
  .من خلف احلدود

  سيعود للطلل املهدم
  . يبتنيه من جديد

  .سيعود لألرض احلبيبة
  . ، للورود للزنابق

  . سيعود رغم النار، واألغالل
  ...خفاق البنود

  

تحجر الذي املإبالغ صوت املذيع  1"خرب عتيق... عشرون ألف قتيل" وحياول بلند احليدري يف قصيدة 
ال يذيع إال ما شاءوا له أن يذيعه بإضافة أصوات أخرى كان جيب أن حيملها صوته كاحلسرة واألمل أو حىت 

، فأعقبها الشاعر بصيحات متقطعة حينا ومتواصلة  أنباءها متخشبا فظيعة اليت  ينقلاألسى للضحايا واآلالم ال
  : أحيانا أخرى نقتطف منها بعض املقاطع
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 سطـر بل سطـر يرفت    

  
  

  
 ـرفلمقطـع م       

  
  
  
  
  
  

 عـودة إىل التنـاوب        
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  لـمرف  ---------------- صوت املذيع 
  بـمتخش

  مرفـل  ------- شاءوا له أن ال حيس مبا يذيع 
  لندن

  مرفـل  - --------------وتدق بيك بن 
  دن...دن
  مرفـل   -- -------------" فاعشرون أل"

  مرفـل  -- ----كفى خرب عتيق كاملذيع ... ال 
  مرفـل  - -----------قتلوا ليحيا اآلخرون 

  وأنا أمتتم
  مرفـل  --- ---------- يكذبون ويكذبون 

  :  وتقول أنت
  مرفـل  ------------ ------من احلفاة 

  مرفـل  ----- ------" قتلوا لتزدهر السنون"
  

من شعر احلبسيات وهي  %18.23توكيد حضور ظاهرة التقييد اليت متثل  ىلهذه القراءة إ ننتهي من
كما نسجل حضور الكامل يف كل احلاالت جمزوًء ومشطورا )660من جمموع قصيدة  125حبوايل (الية عنسبة 

ا رأينا ذلك وكامال، عموديا وحرا، مقيدا ومذيال ومرفال ختتص به إحدى ظواهر التقييد يف بعض القصائد كم
  .يف ظاهرة الترفيل اليت مل تتجاوزه إىل املتدارك الصاحل لزيادا وال إىل غريه من األوزان األخرى 

 ، مثانية عشر منها مرفلة ستني قصيدةبست و %52.8حضوره يف القصائد املقيدة نصفها بنسبة  ليتجاوز
، فالرمل بـ  وبتسعة عشرة قصيدة %15.2 فالرجز بـ باثنني و ثالثني قصيدة %25.6 يليه املتدارك بـ 

 قصيدتنوالوافر ال ،%2.4تجاوز قصائد املتقارب املقيدة الثالث بنسبة تبينما ال  وبإحدى عشرة قصيدة 8.8%
  .%0.8، وواحدة يف السريع بـ %1.6 بنسبة

ة وإن دلت هذه الظاهرة على شيء فإمنا تدل على ما كان يعانيه الشعراء من ضغط نفسي وقيود مادي
قبية ، وقد رأينا الكثري منها يف قراءتنا ملوضوعات احلبسيات و كأا تتناسل داخل الزنازين ويف األ كثرية

تتبعها قيود يف خط ال متناه يصدم الشعراء أىن ولوا فال جيدون من متنفس إال  وساحات السجن وتتوالد، قيود
  . لسجن وصمته الرهيبعنه بلغة معادلة لكواحبه وإيقاع منسجم مع رتابة ا التعبري

  

  : رىـواهر أخـظ -
  عرفت القصيدة  نهذا ويف احلبسيات ظواهر إيقاعية أخرى هي من مميزات القصيدة العربية احلديثة وإ
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، مثل التدوير واالنبتار اإليقاعي والتكرار وغريها من التلوينات اإليقاعية اليت  العربية القدمية بعض صورها
ا قصيدته وتساهم بدورها يف صناعة الصورة الشعرية اليت يصبوا إىل إبرازها  أصبح الشاعر احلديث يشحن

، ونقل أحاسيسه وانفعاالته، فكما رأيناه من قبل يتوخى لغة تعرب عن أحواله املختلفة من  يف أمجل حللها
اصة ال غضب وضعف وثورة وحنني وأمل و أمل، ورأيناه يترجم عن ضجره من القيد وتبعاته بطريقة صوتية خ

ختتلف عن تلك القيود الكثرية، وجدناه يلتمس وسائل أخرى حياول استكمال املشهد السجيين بواسطتها من 
، أين يعلق  أو ما أمسته نازك املالئكة بالتكرار الالشعوري اإليقاعي رـظاهرة البتذلك على سبيل املثال 

اإلفصاح املباشر وإخبار القارئ باأللفاظ عن مدى ويستغين عن عناء "،  الشاعر الكالم دون إمتام املعىن املراد
مع اكتمال وزن البيت أو التفعيلة واشترط هلذا الصنف من التكرار أن جييء يف سياق 1"كثافة الذروة العاطفية

فإذا وقع الشاعر على عبارة قريبة  2شعوري كثيف ودرجات عالية من التوتر واالضطراب تبلغ حد املأساة،
، راح يرددها إىل أن تنبتر وتنتهي به إىل صمت مفاجئ ولكن حممل بدالالت كثيفة رمبا هي من حالته النفسية

  .أقوى من داللة البوح
اليت بلغ فيها درجة من الضياع  3"صورة قدمية" نلحظ هذه الصورة اإليقاعية يف قصيدة بلند احليدري 

ماذا حياول أن "عامة ال أحد يعرف ب، بل هي حال مل يعد يعرف فيها غاية أو هدفا جليا، ليس وحده فحس
وهي الصيغة اليت راح يرددها من حني آلخر كاملة حينا ومبتورة آخر وال جييب أسئلته احلائرة غري " يكون

  : الصدى وغري الصمت الذي يصبح يف هذه املواضع صوتا وكالما مبينا
  

  كأس
  وأغنية

  هيبوامرأة مر
  ...ماذا حتا..... ماذا حتاول أن تكون

  صدىيا لل
  فعلى مدى عيين تغرق يف السكون 

  خطوات أجيال كئيبه
  وعلى يدى

  يف كل عرق أسود
  تغفو سنون
  مرت سدى
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  حلما جتسد يف شتائي موقدا
  أحرقت أمسى كله

  فيه
  ومل يدفأ غدي

  ماذا أحاول أن أكون
........  

  .....ال 
  .لن أجيبه

  ماذا أحاول أن أكون
  ...أحا....ماذا 

  وتغور دقايت الرتيبه
  ....ال

  .لن أجيبه
  

كأننا بالشاعر قد تعرض لصدمة عنيفة جعلته يفصح حينا وتنبتر كلماته أحيانا أخرى يف حلظات من و
  . احلرية والذهول

، فإذا هو مل  اليت ال خترج عن دائرة التوتر السابقة 1،"أريد أن"وشبيه ذه احلالة الشعورية قصيدته 
ه يقف هنا أمام عوائق كثرية تكبح أمنياته البسيطة وأمنيات كل ، فإن يعرف يف األوىل ماذا حياول أن يكون

وراح " أريد أن" ، وقد عرب عن تلك األمنيات بعبارة  عراقي بعيش هادئ آمن يتجاوز كل تلك املنغصات
  : وهكذا تتاىل مشاهد البتر مع الشاعر" أسأل من" يبترها لريدفها يف السطر املوايل جبواا ولكن مبتور أيضا 

  يد أن أغور يف شوارع مزدمحهأر
  

  حكاية
  أو غنوة

  هأو ملحم
  أريد أن...

  أسأل من
  أحالمه..... حيلم عن
  ....أريد أن
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  ...أسأل من
  آالمه.... يأمل عن 

  عن قطرة مسمومة يف جامه احملطمه
  ....أريد أن...

  أكون مثل الناس يل
  متهم

  ومدع
  وحمكمه

  يل فجرهم
  ....يل ليلهم يبذر يف أجنمه

نداء الطفل الذي حبا يف ساحة الدار " الطفل الذي ضحك ألمه املقتولة"مود درويش يف قصيدة ويبتر حم
" أماه"، بتر الشاعر نداء  وكركر حنوها يف جوار السور مبعثرة مفتوحة عرى الصدر، كأا تدعوه إىل الرضاع

  : إذ سبقه رصاص العدو إىل عملية بتر األم وصدرها املعطاء من الوجود
  ..يف ساحة الدارحبا ...
  "أماه"وغرد ثغره ...

  وكركر، حني مل تسمع
  ، وشد رداءها

  هدغدغة وأرجوح... ورؤاه
  .1ـا... وردد عاتبا أمـ 

  

وللبيايت قصيدة جلأ فيها إىل البتر اإليقاعي مرة واحدة دون اعتماد على التكرار الذي رأته نازك املالئكة 
  : شيء من التوتر، يقول" األسري"، وإن توفر يف قصيدته  روطهمن أهم عناصر البتر، بل وجعلته شرطا من ش

  

  هل عرفت األمل؟ يا مالكى الصغري          
  مــلعنتها الدي اهلجري             عشبة يف
  تستجري           والسراب األصم  با للظى

  ...مـاملصري           أطرقت مث ل  يف انتظار
  2مـب الرمالضمري            يالكذ  الضمري
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، وقد مرت بنا بعض دالئلها يف  وملظفر النواب مسوغات للبتر اإليقاعي ال خترج عن طبيعته املتمردة
قراءتنا النتهاكاته اللغوية اليت مل يكن جيد حرجا يف جلد خصومه ا وجلد مسع القارئ عساه يستفيق من 

جلم لسانه عن الشتائم اليت يعلمها مقذعة  ، ولكنه كان يعمد من حني إىل آخر إىل هروبه وتقدمه إىل اخللف
، ولكن كلون آخر أشد  ، وليس احتراما للقارئ أو أي شخص آخر فقد عودنا على خلخالته ليس حياء

  عرض بنسبهت، ولعل هذا يذكرنا برد زياد بن أبيه على رسالة ملعاوية بن أيب سفيان  وقعا من الشتم نفسه
، وخويف أن  ك يل فلوال حلم ينهاين عنكبس فأما: "... ى بقولهأحجم فيها عن رد صاع السباب واكتف

هذا البتر اإليقاعي انتهاكات مظفر هذا الكف وليكمل  1"، ألثرت لك خمازي ال يغسلها املاء أدعى سفيها
  : السابقة، يقول

  

  ما هذي القيادات املنافيخ فراغا 
  تشتكي من سوء هضم

  داخل املخ
  وجتتر نياما

  لقهم من نطفة اللوزأنا سكران مبن خت
  ونطق الكسل الصيفي

  سكران مبن
  يا رب يا تدري مبن

  يا تدري مبن... يا تدري مبن
  قابض راحيت على مجرة كأسي دوء ورضى

  أنا سكران مبن ختلقهم
  من نطفة طاهرة
  مثل مياه الصبح
  أنا سكران مبن

  ...يا رب يا تدري مبن
  فيا حضرة كتاب التقارير

  تشيطنت
  ماومل أذكر نظا

  رافعا فردة سباطى كاهلاتف
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  .شتمهمأكي 
  ...يا أخوات الـ

  1.قطع اخلط ومل أكمل مراسيم احترامي
  

، فإذا به وهو حيدثنا عن أنصاف  ويذهب مظفر يف عملية البتر املعادلة لبتر آخر يصدمه ويقلق راحته
س الواقعي يف املواقف العربية املواقف يلجأ إىل االختالس الصويت بنقل فاعلن إىل فعلن ليقابل به ذلك االختال

  2."أنا يقتلين نصف الدفء ونصف املوقف أكثر" : غري الواضحة
  

  : رـاهرة التدويـظ -
نشأت مع القصيدة العربية وكانت تعين اشتراك الشطر األول مع الثاين بكلمة يكون بعضها يف آخر 

ل يكون جبزء من تلك الكلمة ويدل على األول وباقيها يف أول الثاين، ويعين ذلك أن متام وزن الشطر األو
وهو كثري يف الشعر العريب القدمي وقد استلطفه ابن رشيق القرياواين يف  3تواصل موسيقى البيت وامتدادها،

ملا يضفيه من ليونة وغنائية للبيت إذ ميده ويطيل نغماته وإن  4األعاريض وعده دليال على قوة الشاعر واقتداره،
غ أن يبدأ الشطر أو السطر الشعري سالتدوير يف الشعر احلر القائم على التفعيلة ومل تسترفضت نازك املالئكة 

، فإن الشعراء جتاوزوا رفضها واستفادوا من التدوير يف تلوين البناء املوسيقي لقصائدهم 5بنصف كلمة
امتداد البيت "ليصبح التدوير  6، وإحداث بعض اخللخلة لنبضها اإليقاعي بفتح أبياا على بعضها البعض

فقد ميتد حىت يشمل القصيدة كلها أو يشمل أجزاء كبرية ...وطوله بشكل مل يكن معروفا يف الشعر العمودي 
  .7"منها، حبيث تصبح القصيدة أو يصبح املقطع املدور فيها بيتا واحدا

  

أبيات " وقد يشملشطر يف آخر خطيا أو عروضيا  يتعلق هذا االمتداد يف الشعر املعاصر بدمج قدو
تركيب النسق النحوي أو لضرورة الوزن اقتضاها النسق لضرورة لغوية اقتضاها مقطع أو قصيدة بكاملها 

   . 8"العروضي
  

  لسابق هلا والالحق بؤرة اومن مسوغات التدوير الداللية أن اجلملة املدورة تشكل مع السطرين 
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  .إليهامما يدعوا إىل متييزها إيقاعيا للفت االنتباه ، 1الداللة
  

إيقاعيا مفتوحا ميكنه احتواء جتارب شعرية وحاالت  التدوير يقدم للشاعر احلديث فضاءوعليه فإن 
ممتد بال توقف وكأننا بالشاعر احلديث يف عجالة من أمره يريد إبالغ  فسية معينة حتتاج إىل نفس متكاملن

التخلص من ثقل الواقع، ولكنه يرهق كل ما يف جعبته يف دفقه شعورية واحدة ومجلة شعرية واحدة مطولة، و
القارئ بذلك التواصل إذ جيد نفسه مضطرا لالستمرار مع الشاعر ألنه يعلم أن الوقوف يكسر القصيدة، 

، الذي يقوم على تدوير اجلملة الشعرية  فمنها التدوير اجلملي 2، والتدوير أنواع. فينتهي كالمها متعبا منهكا
، وقد يناوب الشاعر بني  د ينتقل إىل مجلة أخرى موالية هلا أو يقف عندهاوق ، الكاملة وينتهي بنهايتها

ومنها التدوير املقطعي الذي يتحدد بتدوير مقطع من القصيدة أو أكثر، ورمبا دور الشاعر .  التدوير وعدمه
لذين ومن الشعراء ا . ومنها التدوير الكلي الذي حيول القصيدة إىل مجلة واحدة متواصلة.  كل مقاطعها

ه التقنية مجيل شلس وحسني مردان وبلند احليدري وحممود درويش ومسيح القاسم ولكنها ذاستفادوا من ه
، وللبيايت إسهام واضح يف ترسيخ جتربة  تتجلى بوضوح عند كل من البيايت ومعني بسيسو ومظفر النواب

يتجاوز يف الغالب املقطع أو اجلملة من  التدوير يف القصيدة احلديثة وكسر رتابتها مع العلم أن التدوير عنده ال
  .3" أباريق مهشمة"نذكر قوله مضمنا شطر املتنيب يف قصيدة  .القصيدة

  اهللا واألفق املنور والعبيد 
  شيد مدائنك الغداة. يتحسسون قيودهم

  بالقرب من بركان فيزون، وال تقنع
  مبا دون النجوم

  وليضرم احلب العنيف
  ميقيف قلبك النريان والفرح الع

  والبائعون نسورهم يتضورون
  جوعا وأشباه الرجال

  عور العيون
  :يف مفرق الطرق اجلديدة حائرون

  ال بد للخفاش
  ....من ليل وإن طلع الصباح
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ملدورة وهي كثرية تعب الشاعر من تلك األنفاس املتصلة دون امن قراءتنا لبعض قصائد مظفر  نستشقو
، أو رد الفعل الذي عودنا عليه بفلسفات خمتلفة، فمثلما  خر أيضا، ولكننا نشعر أنه يريد إرهاق اآل انقطاع

أكته املسافات، وأكه البحث وأكه السجن املتكرر الذي مل ينج منه يف إحدى املرات إال باحلفر حتت 
مان املفقود والوطن املفقود، ها هو يرد الفعل بإجهاد اآلخر، حىت يف قراءة األرض، وأكه البحث عن األ

نصه، الذي ينبئنا بلهثه وهو يكتبه، إذ ال وقت لديه وال أمان، لذا يريد أن يفرغ كل شيء يف عجالة فائقة 
وينتهي متعبا وننتهي معه متعبني، إذ مل يترك لنا ذه التقنية حرية للوقوف أو أخذ نفس جديد نذكر من 

  : يقول فيه1املهداة إىل الشهيد ناجي العلي،"لمرثية ألار من احلرب اجلمي"تدويراته املختلفة مقطعا من قصيدته 
  

  يسافر يف ليلة احلزن صميت غيوما تبعثه ممطرا
  واشتريت دروب املتاعب
  ألوي أعنتها فوق رسغي

  هليايل أطول من ظلمات اخلليق
  خايل سوى من فتات من الصرب

  يف ركن زاوييت والدجى ممطر
  أأنت الوديع كساقية من خبايا الربيع

  !قتلت؟
  بنعيك من قتلوكوغص 

  ال القتيل... كأنك مقتلهم
  ملا استفردوك بقرب عدو وراء الضباب
  وفيم تساءلت ذات مساء من احلزن 

  عمن سيأخذ ثأرك
  هل كنت تعرف أن الرجال قليل
  هل التصفيات بديل عن األرض

  ...والفشل املستمر
ا على قراءا مجلة واحدة ، تفاجئنا بأنفاسها املتالحقة وترغمن2ويبدو أن جل قصائد مظفر النواب

  . ممتدة، ورمبا ساهم وزن املتدارك يف صناعة هذا التواصل اإليقاعي خلفته وسرعته وقربه من النثر
  ، بني الشعر العمودي وشعر التفعيلة  3عند معني بسيسوومتنوعة ويشكل التدوير ظاهرة إيقاعية مميزة 
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رغم مما كان يلجم به قوافيه من قيود، ففي الشعر العمودي وبني اجلمل املدورة واملقاطع والقصيدة كاملة بال
، وإمنا  مل يكتف فيها بالتدوير بني شطري البيت الواحد"النهر الثالث يف العراق" جند أبياتا مدورة يف قصيدته 

  " دةمسدو"إال يف البيت الثالث " فاملوانئ"، فال يكتمل عنده معىن آخر البيت األول  امتد إىل ما بني البيتني
  

  : ليعيد الكرة يف املقطع الثاين والثالث حنو قوله
  

  أنا لن أراك، ولن تراين فاملواينء والبواخر
  والطائرات وكل ما هو للحقائب واملسافر
  مسدودة إال املسالك   للسجون أو املقابر
  أنا لن يطري إليك صويت فاإلذاعة واملطابع

  والربملان و كل أبراج املصانع واملزارع
  عني سوى الكالم مع البنادق يف الشوارعللمان

  أنا لن أخط رسالة   لك ال طوابع ال رسائل
  1تصل الرصاصة بـالرصاصة واملقاتل باملقاتل

  ":غصن ليمون" املدورة نقتطف قوله يف قصيدة  مقاطعةومن 
العني املخلب يف الغاب  

  هبحث عن صيد واحلدأت
  ، راحت تتوكأ فوق جناحيها شاخت

  نقارخنر السوس امل
  يا من يسكب يف الكأسِ

  خرير األلوانْ
الشمس اللبؤة قد شبقت فحذار   

  ، ، من سرر الزنبق من نرجس عينيها
  . من برق اللون القتال

  يا غصن الليمون اجلوالْ
دارت كالطاحون  
  على األجنحة األيام

  ، بلْوانتحب البل
فتح عينيه، الطفل امليت ،  
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  1. يف البستان
  ."من أوراق أيب ذر الغفاري: " نكتفي بقوله يف قصيدة  اجلملي هرتدوي ومن أمثلة 

  ، وسار وحده ومات وحده وعاد
  ، يصيح مت مل تزل

  .2يقيه من الكالم يف فمي
  

" أغنية إىل زجني أمريكي"وحيول ذه التقنية الصوتية ثالثا من قصائده إىل مجلة واحدة طويلة وهي 
  : اليت نوردها كاملة لبيان هذه الظاهرة الصوتية" يح الديكل أن يصبق"و 3"أسطورة غيالن الثلج"و

  

  ، أحبابنا وقبل أن يلوح
  ، الفجر، قبل أن يصيح

  يغمسون ن، واحد من الذي الديك
  سنابلي بضوء مشعيت و يأكلون

  مرة ومرتني
  يا أحبابنا خيون

  ويتبع الذين يشعلون
  ، النار يف امسي

  والذين يرمجون
  قصائدي وينكرون

  مرا على الصليبسيفها مس
  أحبابنا وبعد أن يلوح
  الفجر بعد أن يصيح

  الديك، من ذرييت رفيق
  أضاء من ضلوع
  ، صلييب املزروع

  ، يقودكم إيلَّ يف أرضكم
  حيث صار

  للصليب يا أحبابنا جذور
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  ، سيف قصيديت قطوف  وحيث فوقه
  1. من السيوف

تدويرا إيقاعيا يف األوزان املتشابكة أو  فالتدوير يف هذه القصيدة ويف جل املقاطع السابقة سواء كان
، يبني قدرة الشعراء على إثارة القارئ ولفت انتباهه  املعاين اليت ال تنتهي عند اية السطر الشعرييف  دالليا

إىل بؤر التوتر يف النص، كما يكشف عن األجواء املفعمة بالسرد القصصي املوحي بامتداد الداللة وإصرار 
رية اليت كان يريد إيصاهلا كاملة، إلشباع رغبته النفسية وإفراغ ل املتناغم مع الدقة الشعوالشاعر على الوص

  .2شحناته املتصارعة واملتسارعة للتدفق
  

يف الشعر العريب احلديث ظاهرة فنية بارزة ولونا من ألوان التجديد القوية احلضور يف  رارـالتكميثل و       
عراء يف تثبيت إيقاعها الداخلي وحتقيق نوع من االنسجام والتوافق الصوتيني، القصيدة احلديثة، استعان به الش

واستغلوه يف التعبري عن خفايا نفوسهم ومكنوناا ومل يقفوا ببناهم التكراية عند حدود اإلمكانات النحوية 
ورمبا  3.داللية يف آناال الصويت أيضا، ليصبح التكرار أداة موسيقية  ىل، و إمنا جتاوزوها إ واللغوية الصرف

ففي الفترة اليت أعقبت  4"أسلوبا تعبرييا يصور اضطراب النفس ويدل على تصاعد انفعاالت الشاعر"كان 
احلرب العاملية الثانية برزت ظاهرة التكرار بدالالا الصوتية والنفسية القيمة بشكل الفت، وأخذ الشعراء 

ذ من أهداف التكرار تسليط الضوء على نقاط مركزية يف النص يتكئون عليها لفضح الراهن العريب املتردي، إ
 6وال خيفى علينا ما يبعثه الترديد من حركة وحيوية وما حيدثه من أنغام وهزات مثرية تشد االنتباه، 5بترديدها،

ا رأوها ولكن ومع أمهية هذه الظاهرة وحاجة الشاعر احلديث إليها فإن هلا حماذيرها اليت نبه إليها النقاد عند م
، وجمرد تكرار لفظي خال  تتحول عند كثري من الشعراء املبتدئني إىل جمرد متكأ لتهيئة اجلو الصويت لقصائدهم

  . من الدالالت النفسية
فكما ميكن للتكرار أن يصري فضيلة يف الشعر و أن حيي كلمة أو عبارة ميكنه أن مييتها، حبسب وعي 

 .الشاعر وقدراته الفنية
أن الشاعر القدمي مل يعرف التكرار ومل يعرف أبعاده و آثاره يف النفوس، فقد رأيناه  وهذا ال يعين

حاضرا يف القصيدة العربية مبختلف عصورها السيما يف املواقف احلماسية أين يكون الشاعر الفارس متأهبا، 
  : قول املهلهلفنراه يف كثري من مواقفه احلماسية يردد مقاطع تصل أحيانا إىل شطر بيت شعري كما يف 
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 الـذهب الصلح أو تردوا كليبا                   أوحتلوا على احلكومة ح
 ذهب الصلح أو تردوا كليبا                     أو أذيق الغداة شيبان ثكال

  1ا وذالـذهب الصلح أو تردوا كليبا                    أو تنال العداة هون
  .2ال ورداوالأو تذوقوا الوب                 ذهب الصلح أو تردوا كليبا   

  

إيذانا بعزمه على  3أربعة عشرة مرة "قربا مربط املشهر مين" رى قوله ومثل ترديده يف قصيدة أخ
، "قربا مربط النعامة مين"احلرب،وردا على خصمه احلارث بن عباد الذي استدعى فرسه النعامة بتكرار عبارة 

، و  مرةثالثة عشر 4"على أن ليس عدال من كليب" ، ففيها كرر الصدر ل ذلكوله يف إحدى مراثيه كليبا مث
ويردده " حنن"عنفوان النصر فراح يفخر بضمري اجلمع  هأين أخذعند عمرو بن كلثوم يف معلقته مثله ما جاء 

  .5قويا جملجال يف مطالع الصدور واألعجاز
مخس مرات يف بيتني من الشعر " الغضى"لفظ  يائيته اليت كرر فيها يكما نذكر ملالك بن الريب التميم

ىل الغضى ولكن إىل ساكين دياره وهو يف اللحظات إىل تكرار نوبات احلنني اليت كانت زه ال إيريد التلميح 
  :  اليت كلما زارته ذكرته الغضى وأهله ىاألخرية، أو إىل نوبات احلم

  اب ليالياوليت الغضى ماشى الرك  هـفليت الغضى مل يقطع الركب عرض
  .6اـداني مزار، ولكن الغضى ليس   ، لو دنا الغضى لقدكان يف أهل الغضى

، وجدنا فيه من الدواعي إىل التكرار الكثري، ففيه من احلماسة إذ أغلب  فإذا تأملنا شعر احلبسيات
ثورة والتحدي ، وفيه من ال شعرائنا من املناضلني السياسيني الذين اختذوا من القلم ومن القصيدة أداة نضال

حيتاج فيها الشاعر إىل توكيد مواقفه باالرتكاز على تقنية  وغريها من احلاالت اليت... عيدواملغالبة والتمرد والو
، وفيه من اآلالم واألوجاع ما جيعلنا نذهل للنداءات املكررة واآلهات املرسلة واالستفهامات الضائعة  التكرار

 ، إىل تكرار أفعال أو كلمات، من تكرار حلروف معينة كالنداء واالستفهام،  وقد اختذ صورا كثرية. بال أجوبة
إذ يهب التكرار ال سيما اللفظي واجلملي امتدادا  .سطر شعري كامل، إىل تكرار  إىل تكرار مجل وصيغ

بعض بوألن الظاهرة كثرية يف احلبسيات فسنكتفي . 1متصاعداوتناميا للقصيدة يف شكل ملحمي انفعايل 
   .ها عند بعض الشعراءمناذج
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إنا "حملمود درويش الذي أسنده بتكرار توكيد آخر " لن أسافر"من ذلك تكرار النفي املتعلق باملستقبل 
، فكما رجع األوىل ثالث مرات، قابلها بترجيع الثانية ثالث مرات أيضا ليحقق الغاية الصوتية ذا "عائدون

الغاية الداللية وهي تأكيد الصمود واإلصرار على البقاء يف الوطن التنغيم املكرر واملتعادل الوحدات من جهة و
منه غصبا، ويستمد هذا التوكيد على الصمود  إىل مغادرته أو هجر ملن هم داخله، وعلى العودة إليه ملن اضطر

 أداة النفي وذلك اإلصرار قوما من الداللة  املستقبلية اليت يشترك فيها املقطعان املكرران، األول باستناده إىل
اليت قواها بصيغة اجلمع وأعقبها باسم " إن"املمتدة حنو اآليت وغري احملدود، والثاين باستناده إىل حرف التوكيد 

  :  الفاعل احململ بداللة اآليت
  

  يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر 
  أنا لن أبيعك بالالّلئ

  أنا لن أسافر
  لن أسافر
 !  لن أسافر

  ، تقتحم احلصون شق الريحأصوات أحبايب ت
  إنا عائدون. يا أمنا انتظري أمام الباب

  ..هذا زمان ال كما يتخيلون
  ..مبشيئة املالح جتري الريح

  !غلبه السفنييوالتيار 
  ؟ فإنا عائدون ماذا طبخت لنا

  ، وأكياس الطحني ، يا أمي بوا خوايب الزيت
  !هايت العشب !هايت بقول احلقل

  .1إنا عائدون
  :ا ، نذكر منه إصرار الشاعر على هذه الثالثية يف تكراراته قويا ويبدو

  2."أقاتل..أقاتل/  تعلمين أن أقاتلْ/  فإن السالسل"
  

  : وجمردا ومقرونا بالضمري املتصل اهلاء "هم"املقرون مرة بالضمري املتصل " خلّ"وتكراره فعل األمر 
  

  خليهم كأعمدة الضياء..!ال تدفعين موتاك
  الفتة الطغاة إىل املساء..املسفوكخلّى دمي 
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  1!خليه ندا للجبال اخلضر يف صدر الفضاء
  

مخس مرات وخيتم يف أخرى مقاطعها الثمانية باآله " آه، عبد اهللا"ويكرر يف إحدى قصائده الصيغة 
  : تاروحة على ضياع شعبه وضحاياه ودروبه املسدودة والقادمني الغرباء الذين مل يواجهوا إالّ بالشعارا

  

واحلروب انتشرت .../...وغطاء للتوابيت، وآه/ معطف فوق شهيد.../...وميوت املاء يف الغيم، وآه...
  ..2وأنا أحبث عن بابٍ، وآه.../... كالرمل والشمس، وآه

وبنفس اإليقاع احلزين الذي حتدثه هذه اآله املمدودة، املفجوعة يقابلنا معني بسيسو يف حسرته على 
  .3مدنه واحدة واحدة خبمس آهات عميقةالوطن املتساقطة 

ما تيسر من سورة "ويصر مسيح القاسم على إيقاع التكرار بصيغ خمتلفة على امتداد مطولته 
، منها السؤال الصامد الساخر من آليات القمع الغبية وما ميكنها أن تفعله بإرادة الشاعر وصموده 4"السالسل

القصيدة مث عاد يف صفحتها األخرية مع بعض التغيري ولكن بنفس  والذي واجهنا يف أول..." ما الذي تفعله"
القوي بالوطن والذي جاء يف ثوب نفي اخليانة أو التنازل يف صور شىت وبداللة اإلصرار  ثالداللة، ومنها التشب

  : والصمود ة، وتكرارات أخرى وتلوينات صوتية كثرية حمملة بكل معاين القو..."مل أقايض"أيضا 
  
  

  ، السجن الغبيه ةي تفعله بوابما الذ
  ، والزنازين

  ؟ وحيات السالسل
  ما الذي يفعله الداء
  ومرشات اجلحافل

  عبثا حيلم باملد وعنقى األخطبوط...
  هلاويهعبثا يبحث عن عيين رمل ا

  والقناديل وأحداق الصغار اخلائفه
  قميصي ويدا أمي على صدر

  وحبيبايت وأشجاري وأبواب املدارس
  الصغرى وزوايا القبل

  ...جتيء
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  كلها من كوة املوت جتيء
  ومضة من رمح فارس

  كلها ختترق السجان والسجن
  وتعلو

  على كفي وكتفي...كالعصافري
    !وتعلوا وتضيء
  مل أقايض مرتيل

  بالفندق الفخم اجلديد
  مل أقايض زهرة الرب بأزهار الورق

  مل أقايض عزيت بالقبعه
  مل أقايض فافهموين

  مرة أخرى أعيد
  أنا ال أذكر إالّ غضيب...

  أنا ال أملس إالّ غضيب...
  عبثا تقترف األسالك مويت

  عبثا يطبق ليل وار
  أقبلي من شاطىء األعراف يا أرواح أهلي

  ييناشهد أقبلي ليلة عرسي و
  اشهديين ناصع احلزن أصلي و...
  واقبلي مزمورنا املزهر يف ملح السجون...
  مل تزل رزنامة السجن طويله...
  غاين مل تزل تسخر من آسرهاواأل

  مل تزل رزنامة السجن طويله 
  ما الذي تفعله بوابة السجن الغبية

  بأناشيدي وأزهاري وحيب
  !باملفاتيح اليت متأل جييب؟

  ما الذي يفعله داء املفاصل
  ، يف الزنازين

  وآالت العذاب
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  ما الذي تفعله قضبان سجين...
  ، ما الذي تفعله
  ما دام حبسي

  طرفةً
  !؟ نزهه..واملوت

  
  

اليت ارتكز فيها الشاعر على مجاليات التكرار ونوع يف  1"أيها احلراس أراه حيا واقتلوين"ومثلها قصيدته 
صوره من تكرار احلرف ككاف التشبيه وحروف النداء، واجلمل وشبه اجلمل وأضفى على بعض مقاطعها 

الذي تكراره على التوازي " العار"يف مقطعه أجواء صوتية مميزه مبا أحدثه فيها من تواز إيقاعي مجيل نلحظه 
مخس مرات وخيتمها بالتكرار " لو"احلرف " لو"اإليقاعي القائم على تساوي الطرفني ويكرر يف قصيدة 

  : والتوازي وتوكيد املوقف كما عودنا على ذلك يف أغلب نصوصه الشعرية
  
  

   ! يا ثورة ال تعرف اخلنوع
  ! سيصدق الكالم
   ! ستصدق األحالم
  ! ! 2 ستصدق الصالة

  
  

وما " رمبا"بتكرار احلرف ، 3"خطاب يف سوق البطالة"ويبلغ التكرار ذروته عند الشاعر يف قصيدة 
من احتماالت صربه وصموده وحتديه يف سبيل الوطن عشرين مرة وزعها على ثالث وحدات توزيعا  حيمله

رات يف الثالث، وأصر على ختام املقاطع ، وست يف الثاين وتسع م تصاعديا، مخس مرات يف املقطع األول
  : الثالث بالالزمة الواحدة بسطريها الشعريني

  

  ..لن أساوم..لكن..يا عدو الشمس"
  .."! !سأقاوم..وإىل آخر نبض يف عروقي

  

وبتكرار الفعل املثبت ثالث " لن أساوم"وختام القصيدة باإلصرار على هذا النفي املمتد إىل املستقبل 
  : يف صورة طباعية مغايرة مرات أخرى،

  
  

  ..لن أساوم..ميينا...ولعينيها، وعينيه
  ..وإىل آخر نبض يف عروقي

  ..سأقاوم
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  ..سأقاوم
  !!  سأقاوم

  
  

  : حيث يقول، "ينبغي"ومثلها ختام قصيدة 
  

  كل صعب، يهون...
  .1ولذا ينبغي، ينبغي أن أكون

  
  

قفه القائم على الرفض واإلصرار والصمود مو يتفرد ا مسيح القاسم يف توكيد وهي خاصية فنية يكاد
 ، يف جلّ كما استفاد الشاعر بلند احليدري من ظاهرة التكرار بتقنياا املختلفةلغويا و إيقاعيا ، والتحدي
أرض "و" أولئك الرجال"و" جئتم مع الفجر"و" توبة"و" سر"و"  عتيقخرب..عشرون ألف قتيل"، مثل  قصائده

ثالث مرات  3"شاءوا له أن ال حيس مبا يذيع/  متخشب/  صوت املذيع"ره مقطع ، نذكر منها تكرا2"مرة
مقطع  4"توبة يهوذا"، وردد يف قصيدة  استهل بواحدة وختم بأخرى وغذى القصيدة بصيغ أخرى من التكرار

فيها اليت كرر  5"يهوذا"ومثلها قصيدة  ،مع تغيري ما يليه من صيغ مثاين مرات على لسان يهوذا" أنا أدري"
، "أنت..يا من وقفت تشري" وأشرت أنت"مرات بصور متقاربة متصاعدة الداللة مخس  "وأشرت أنت"الصيغة 

/  أجل...أنت...تصر/  يا من وقفت مع األصابع آمثات"، "أنت...تشري/  يا من وقفت مع العيون القائمات"
/  أنت..تشري/  مع األصابع آمثات/  وقد وقفت مع العيون القامتات/  هال خجلت"، "وأنت
  ."وأنت/  أجل...أنت...وتصر

  

الشاعر الذي مضى "وملعني بسيسو تنويعات إيقاعية كثرية أحدثها بالتكرار، نذكر منها تكراره مقطع 
يا جيمي "ومثل الالزمة  .6مرتني به استهل القصيدة وبه ختمها" كطائر من الرماد.../ وغاب مث عاد/ كغيمة
  .7"إىل زجني أمريكي"ليت ظل يرددها يف قصيدته املهداة ا" ولسون

  

كما أفاد كل من مظفر النواب وحممد مجيل شلش والبيايت وتوفيق زياد من الظاهرة يف إضفاء تلوين 
  .إيقاعي خاص على قصائدهم، وقد مر بنا الكثري من نصوصهم الشعرية يف مواطن سابقة

  

  ، كما فعل 1يف القصيدة الواحدة لتحقيق إيقاع منسجم اتأو أصو ومن الشعراء من أولع بتكرار صوت
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بتكرار حرف الراء الذي يصنع إيقاعا اهتزازيا  -السالفة الذكر-" أنا أدري"بلند احليدري يف قصيدته 
" مسافر بال حقائب"، والبيايت يف املخرب الذي مل يكن إال أخا أو صديقا قدميا  باهتزاز الشاعر واضطرابشبيها 

حشد هذا الصوت ليكون  -وهو غربة مكانية-من أجل التركيز على النفى "مخس مرات " ال"وت بتكرار ص
  .1"إحلاحا على نفي املكان الذي ينفي الوجه مث التاريخ

، فهناك  أو أنه كان إجيابيا كله وال تعين هذه القراءة أن كل ما جاء من تكرار كان يف خدمة القصائد
  . لذي ال يعدو أن يكون ممهال يقف عنده الشاعر ليفكر فيما يليهما ال يتجاوز التكرار اللفظي ا

اليت ال تتطلبها القصيدة  ظاهرة االلتزامهذا وهناك ظاهرة عروضية الفتة لالنتباه يف شعر التفعيلة، هي 
ة ، وقد وقفنا عند بعض صورها يف التزام الشعراء التقييد التزاما كليا، مثل تقيد مظفر النواب يف مخس احلرة

الدويل، إذ ال يكاد يستريح بروي  ، بل ويف أغلب مقاطع قصيدة املسلخ عشر سطر متتالية حبرف الروي الالّم
، 3"االام"، ومثل التزامه روي امليم يف أحد عشر سطرا شعريا يف قصيدة 2آخر حىت يعود إىل الالمات املتتالية

ييد ألزم الشاعر نفسه ا مثلما أُلزِم بقيود أخرى وهي ظاهرة ميكن تفسريها على أا نوع آخر من أنواع التق
  . كثرية ما كان ينبغي أن متنع حرياته

ننتهي من هذه القراءة إىل أن فعل احلبس والسجن كانت له انعكاساته على البنية اإليقاعية للقصيدة 
يساويها حينا ويرد احلبسية، فكما ساهم يف صناعة معجم شعري خاص يتناسب وطبيعة القيد والظلم والظالم، 

فعلها أحيانا كثرية، كذلك رأيناه يلقى بظالله على جوانبها الصوتية، من حيث اختيار الشعراء ألوزان معينة 
تناسب احلال، وقد كان الكامل أقدرها على احتواء آماهلم وآالمهم وترمجة صور صمودهم، ومن حيث 

، ومن حيث التركيز على بعض الظواهر  تري بعضهممزجهم بعض األوزان تعبريا عن حال القلق الذي كان يع
،  الصوتية كالتقييد الذي مل يكن إالّ معادالً صوتيا لقيود أخرى مادية ومعنوية كان يعانيها الشاعر السجني

ما حيمله من دالالت اإلسكات اإلجباري املكمل لقوانني املنع أو االختياري احململ بداللة وومثل البتر اإليقاعي 
ومثل التدوير وما يوحي به من تعب ورغبة يف إاك اآلخر وإرهاق نفسه، وهي  ،واالمتناع عن القول التحدي

  .مجيعا تتجاوب وتتكامل لتكمل مشهد احلبس جبميع صوره
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Ζ                                                      Χ       
  

 * الثـالثالفصـل * 
 الصــورة الشعـریـة 

  

   .ريةـعة الصورة الشعـطبي -     

   .التصوير بالموروث التاريخي -     

   .بالموروث الديني التصوير -     

   .التصوير بالموروث الشعبي -     

   .األسطوري التصوير بالموروث -    
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  : طبيعة الصورة الشعريـة -
  

كانت الصورة الشعرية وما تزال موضع اهتمام النقاد وحمط إعجام منذ أرسطو وإىل يومنا، وحظيت 
مبرتلة رفيعة قد ال ترتقي إليها باقي األدوات الشعرية األخرى بالرغم من حرص النقاد على الصورة املوسيقية 

، وذهب آخرون إىل 2، حىت رآها بعض النقاد كيانا يتعاىل على التاريخ1ي من قيم مجاليةوما ب النص الشعر
فالشعر قائم على التصوير منذ أن وجد، وكل قصيدة إمنا هي يف ذاا  ،3أنه ال ميكن تصور شعر خال منها

آخر، حيث  صورة، وإن تفاوتت نظرة النقاد إليها من عصر إىل آخر واختلفت صورة حضورها من شاعر إىل
اقتصر مفهومها يف النقد العريب القدمي على ربط الصورة بالتشبيه واالستعارة وسائر النواحي البالغية األخرى، 
بينما وسعت مفاهيم النقد احلديث من إطارها فلم تعد الصورة البالغية وحدها مقصودة باملصطلح، بل قد 

وم على عبارات حقيقية االستعمال ولكنها تشكل مع ذلك باملعىن احلديث من ااز أصال، فتق... ختلو الصورة
  . 4صورة دالة على خيال خصب

وهي ال تأيت مع الكلمات وحدها أو األفكار وحدها، وإمنا مأتاها من ذلك التأليف العجيب بني 
رفون التراكيب واألفكار واملشاعر واالنفعاالت واملواقف واألخيلة واأللفاظ، وإخراج صورة جديدة للناس، يع

حماولة للقبض على الواقع " إا 5كل عناصره، كل أسبابه، ولكنهم جيهلونه كامال، ويف الصورة اليت ألبستها
ألا تصوير للواقع كما يراه الشاعر ال كما هو يف " والسيطرة عليه ونقله، ولكن ليس بطريقة فوتوغرافية، 

وأحداث وأشخاص وليس هلا يف ذاا، وعليه  احلقيقة، وتصوير لعالقة الشاعر بكل ما حييط به من أشياء
فالصورة الفنية ليست واقعية وإن كانت منتزعة من الواقع إذ توصل إىل خيالنا شيئا أكثر من انعكاس متقن 
للحقيقة، ألا تركيبة وجدانية تنتمي إىل عامل الوجدان أكثر من انتمائها إىل عامل الواقع، وهي لذلك أغىن من 

، وبذلك 6"ست انعكاسا مرآويا له وال صورة لو عينا له بل صورة ال نفعا لنا بعد رؤيته ووعيهالواقع ألا لي
، وإذا كان للغة الشعرية واإليقاع 7تتواجد نقل اخلرب إىل التوحد بأحوال الشاعر ورغباته النفسية ومواقفه

يريد الشاعر وإيصاله، فإن  دورمها يف صناعة النص الشعري وإحداث أثر يف املتلقي واملسامهة يف إبالغ ما
للصورة الشعرية هي األخرى وظيفتها، إذ هي ليست زينة أو حلية خارجة يلجأ إليها الشاعر، بل جزء من 

                                                
  .124 -الشعر العريب املعاصر  -عز الدين إمساعيل  -  1
  .7  – 1990- 1ط–املغرب –لبنان –املركز الثقايف العريب  –الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي النقدي  –الويل حممد   -  2
  .430-  1983بريوت  – 3ط –دار الثقافة  –فن الشعر  –إحسان عباس   -  3
  .25-الصورة يف الشعر العريب  –علي البطل   -  4
  .125-الشعر العريب املعاصر  -، وعز الدين إمساعيل 11 –الصورة الشعرية عند أيب نواس  –ساسني عساف   -  5
  .262-261 –حلديثة القصيدة العربية ا –حممد صابر عبيد   -  6
  .110 -احلداثة يف الشعر العريب  –حممد العبد محود   -  7



 - 416  -

وأداة لنقل املوقف والشعور، وهو ما حتقق ألغلب شعراء احلبسيات الذين اختذوا من  1التفكري وطريقة يف التعبري
حوال املتشابكة والتجارب املعقد، ووسيلة ملواجهة ذلك الواقع الشعري الصورة أداة للتعبري تلك الظروف واأل

أو رفضه فقد مر الشعراء بظروف من النقد السياسي واالجتماعي، وعانوا من القيود املفروضة على كل 
قد احلريات ويف مقدمتها حرية القول، اليت دفعوا ضريبتها غاليا، ولكنهم برغم ذالك مل يستكينوا ومل يسكتوا و

مرت بنا مناذج من الرفض القويل الذي ألبس أثوابا شىت منها املباشر الذي يقرأه اآلخر ويعاقب على جتاوزاته، 
ميدهم " ومنها اإلشاري املوارب الذي ال يتفطن إليه إال القليل، وقد وجد شعراؤنا يف التراث معينا ال يتضب

اتمع للثورة عليه مثلما أعلن غريهم على مر التاريخ ويعلنوا ثورم عليه، وليدعوا  ،2"باألصوات اليت متده
رفضهم وثورم، ويبذلوا يف سبيل مواقفهم وأوطام مثل الذي بذلوه من تضحيات بل إن تلك الظروف 
املتردية واالظطرابات السياسية خاصة كانت وراء انغماس الشاعر احلديث يف صناعة الصور وتكثيفها وتتبعها 

تباه، كما كانت سببا يف اختفائه وراء الصور واألساليب املواربة من إشارات ورموز إىل حد ملفت لالن
وفولكلور وأساطري، لتفسري أزمة اإلنسان احلديث وإعادة تقييم التجربة اإلنسانية على ضوء حاضر مثقل 

قول بدر شاكر ويف توكيد تلك الغايات املتعددة من تعبري وانتقاد وثورة ورفض وحتد ي 3باملشكالت احلضارية
إن الشاعر اآلن يعيش أزمته الكربى، إنه يعيش يف عامل ال يعطيه إال عالقات متدهورة بني اإلنسان : "السياب

... واإلنسان، سوى تعكري وحتطيم لوجوده وإنسانيته إن واقعنا ال شعري وال ميكن التعبري عنه بالالشعر أيضا، 
مما هي اليوم فنحن نعيش يف عامل ال شعر فيه، أعين أن القيم اليت  مل تكن احلاجة إىل الرمز، إىل األسطورة أمس

راحت األشياء اليت كان يف وسع الشاعر أن ... تسود فيه قيم ال شعرية ، والكلمة العليا فيه للمادة ال للروح،
املباشر عن إذن فالتعبري . يقوهلا، أن حيوهلا إىل جزء من نفسه تتحطم واحدا فواحدا، وتنسحب إىل هامش احلياة

الالشعر، لن يكون إال شعرا، فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إىل األساطري، إىل اخلرافات اليت ما تزال حبرارا 
ألا ليست جزءا من هذا العامل، عاد إليها ليستعملها رموزا، وليبين منها عوامل يتحدى ا منطق الذهب 

لواقع املأزوم، املشحون مبمارسات الطغات القائمة على فلسفة ويوافقه البيايت يف التركيز على ا 4..."واحلديد
: الرعب والنفي والسجن وخملفاا، واستهدافه بكل ما أوتيه من براعات فنية ووسائل، فيقول يف نشوة املنتصر

حاولت أن أنفذ وأغوص إىل أعماق التراث الغريب ":ريد بالفن على صناع سنني الرعب واخلوف والنفي والتش
... أعتقد أنين حققت ..نساين ألجد فيه السمات الدالة، واملالمح والوجوه واألقنعة ذات الداللة املتجددةواإل
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عربت عن .. ، ومن خالل األسطورة والرمز، ، فمن خالل الرمز الذايت واجلماعي بعض ما كنت أطمح إليه
   .  1"عربية خاصةسنوات الرعب والنفي واالنتظار اليت عاشتها اإلنسانية عامة، واألمة ال
، ما دامت جتربة احلبس يف الوطن العريب  وهي الغاية نفسها اليت يشاركهما فيها جل شعراء احلبسيات

، فعلى الرغم من تنوع الصور الشعرية بتنوع ثقافات الشعراء وبيئام  ، وما دامت ظروفها متشاة واحدة
لت به جل قصائدهم وتلك اإلشارات اليت واختالف فترات حبسهم نستشف ذلك اجلانب الرمزي الذي مح

بري حمن الشعراء أنفسهم، مد و لبا ما يكون صناع مآسي الشعوبترغمنا على العودة إىل املرموز له والذي غا
  .أو مثار آالت دمارهم العجيبة اليت تتناسل يف الظالم وتتوالد يف أصعب الظروف وأقساها

  

ا معظم األنظمة العربية حتولت إىل أدوات قمعية  فبسبب سلسلة اهلزائم والنكسات اليت منيت
دكتاتورية فاقدة لكل مربرات االستمرار غري شريعة العنف والقمع، وأصبح أشد ما خييفها الكلمة، ولذلك 

من االستعداد  ثر كلفة يف ميزانيات تلك األنظمةأصبحت مواجهة تلك االعتداءات الثقافية أشد قسوة وأك"
وكان أمام الشعراء خياران إما التحايل على هذه األنظمة أو الصمت، وقد  2"التخلف ملواجهة العدو وقهر

احناز جلهم خليار الكلمة وتفننوا يف التعامل مع ذلك الواقع وكأن مهمتهم ومهمة القصيدة احلديثة حتددت يف 
هب وطاقات فنية تقوم اليت هي أحزام، وأصروا على مواجهتها بكل ما أوتوا من موا 3"تنسيق أحزان العامل" 

يف الغالب على التصوير الرمزي إذ هو أقرب إىل التلقي وأبلغ تأثريا من احلقيقة الواقعة، والتفاهم بالرمز شيء 
فهو يأسرهم وجيذم إليه بقوة "مألوف بني الناس، جنده ماثال يف اخلرافات واألساطري واحلكايات والنكات، 

، ذلك أن للماضي حضورا حتميا ال تستطيع أية ثورة أن تنفيه ألنه أكثر 4"ةخفية ال جتذم ا احلقيقة الواقع
  .ويكفي أن الكثري من دعاة احلداثة مل يستطيعوا التخلص من أسره ،5مسوقا واستعصاء على اهلدم

  

فقد اقتنع الشاعر املعاصر أن استخدام الرموز التراثية يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة ومينح  
ة الشعرية نوعا من الشمول والكلية وجيعلها تتخطى حدود الزمان واملكان، ويتعانق يف إطارها املاضي مع الرؤي

باعتبار هذا التراث منجم طاقات إحيائية ال "من مصادره املتعددة الشعرية ، فراح يستمد عناصر رموزه 6احلاضر
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لناس وأعماقهم حتف ا هالة من القداسة حيث تعيش هذه املعطيات التراثية يف وجدانات ا... له عطاء دينف
  .1"واإلكبار ألا متثل اجلذور األساسية لتكوينهم الفكري والوجداين والنفسي

  

  وفوق هذا فإن الستخدام الرموز التراثية أبعاده اجلمالية الفنية، إذ متنح القصيدة املعاصرة طاقات تعبريية 

  على اإلحياء والتأثري، إذ يكفي استدعاء صورة من صور التراث  غري حمدودة وتربطها مبعني ال ينضب من القدرة
  

  وإىل جانب ذلك فإا استجابة إلحساس ، 2إلثارة كل اإلحياءات والدالالت اليت ارتبطت ا يف وجدان املتلقي
  

  .الشاعر املعاصر بالغربة يف عامل مليء بالتناقضات
ن إىل عوامل األساطري الغامضة بطاقات أبطاهلا اخلرافية، ويف إطار العودة إىل التراث رأينا الشعراء يرحلو

يستمدون منها القدرة على البقاء واالستمرار، بل واالنبعاث بعد كل رحلة من رحالت عذام مع السجان 
واجلالد وسائر الطغاة، ويتقمصون يف بعض األحيان شخوص بعضها، كما وجدناهم يغوصون يف أعماق 

 بأحداثه الشبيهة بأحداث احلاضر، فكأن التاريخ يعيد نفسه، وبشخصياته اليت ال تكاد التاريخ اإلنساين القدمي
خترج يف شعر احلبسيات عن إحدى الصورتني إما الطاغية واجلالد والقاتل وإما السجني والضحية والشهيد، 

  . ويرجعون إىل التاريخ احلديث القريب منهم بنضاالته وأبطاله ومآسيه
هذه التجارب اإلنسانية الكثرية عن احتواء مرارات الواقع، فإذا م يبحثون عن ونكاد نتحسس ضيق 

مناذج أخرى من صور الظلم والطغيان واخليانة والعطاء والتضحية يف التراث الديين مبشاربه املختلفة، وإذ مل 
تعبريا عن  تلب هذه مجيعا حاجتهم، راحوا يصنعون بعض صورهم من مظاهر الطبيعة وخباصة الغاضبة منها

ثورم ومتردهم ورفضهم، واملتوحشة تعبريا عن اآلخر املستبد، وقد مرت بنا بعض النماذج الشعرية يف أثناء 
  .قراءتنا للمعجم الشعري

ومل يقف أمر الصور الشعرية احلديث عند ذلك التراث اإلنساين الغين بأحداثه وشخصياته، فهناك من 
قل عمقا وثراء يف الداللة والتجربة عن الرموز والشخصيات واألساطري الرموز والشخصيات املعاصرة ما ال ي

  .القدمية واليت استعان ا الشعراء يف التعبري عن تراكمات الوقع العريب
وإىل جانب ذالك املرياث البشري واملتنوع راح الشعراء يصنعون يف أحيان أخرى صورا قصصية 

الدامية، وتترجم عن املفاهيم والقيم احلديثة القائمة على معادلة  ملحمية درامية توازي مآسي احلاضر وأحداثه
، ويتخففون فيها من ظروف اإلبعاد "بالذهب والرصاص" القوة والسالح أو املادة أو كما عرب عنها السياب

، إذ ينغمس مع شخوص قصصه ومسرحياته ويتوحد بأحداثها  اإلجباري واجلدران والقيود والوحدة
ته وخلواته أطرافا حياورها ويرغمها على مساع مهومه وانشغاالته، وحياول إقناعها مبواقفه ويستحضر يف وحد
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، ورمبا كانت الصورة الدرامية من مميزات القصيدة احلديثة اليت أخذت يف التخلص شيئا فشيئا  الثابتة الصارمة
  .1من الطابع الغنائي

  

   : ارخييـوروث التـامل -
  ته ليس جمرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهائها وإمنا هو مرياث األجيال إن التاريخ بأحداثه وشخصيا

  

  ل أو الظلم تبقى دالتالية تتعلم منه وتعترب بدروسه وجتدد دالالته وتتوارثها، فداللة البطولة أو االنتصار أو الع
  

يت استغلها الشاعر صاحلة للتكرار يف صورة جديدة قابلة حلمل تفسريات أخرى جديدة وهذه الداللة هي ال
  .2للتعبري عن جتربته الشعرية

  

ميثل التاريخ برافديه القدمي واحلديث ومبصادره املختلفة عربية وإسالمية وإنسانية موردا خصبا ومالذا 
فنيا استلهم منه الشاعر العريب احلديث صوره واستعان بقصصه وحوادثه يف معاجلته ملشاكل العصر الراهنة 

بسها حينا قناعا ويرمز ا حينا آخر إىل بعض شخصيات القرن اليت تتقاطع معها واستحضر شخوصه، يل
ج املعقد من مشاعر اإلحباط واحلزن والتمزق واليأس والغضب والنقمة يويترجم ا مجيعا عن ذلك املز

والتمرد، ليس عن مشاعره فحسب، بل عن مشاعر األمة، فهو يعرب عن أشواق اتمع وأحالمه وفلسفاته 
فإذا هجا فإنه ال يهجو كسرى أو أبرهة أو فرعون أو احلجاج أو هتلر، وإمنا . 3وحكمته وأحزانه وأفراحه

يهجو الطغيان ويهجو االستعمار ويهجو املستبدين أىن كانوا، وإذا رفض فإنه ال يرفض األشعري أو يهوذا 
استدعى بطوالت املاضي فإمنا  االسخر يوطي أو رجل الصليب األمحر ولكنه يرفض اخليانة يف كل عصر وإذا

لينهض اهلمم ويعلم الناس لغة الرفض واملواجهة اليت كادت تنسى حتت سيارة الذل واخلضوع وينقل إليهم 
ضر ااحل"توظيف التراث توظيفا يعوض عن "دروسا يف التضحية والنضال وقد جنح كثري من الشعراء يف 

  .4"سياسية كان وراء كل استدعاء تراثي قضيةبكل اهتراءاته النفسية واالجتماعية وال" اخلاسر
  

وتتفاوت درجات احلضور عند الشعراء فحينا نلمح ومضات إشارية خفيفة حلدث أو شخصية وحينا 
آخر يستحضر الشاعر الشخصية بإحدى مقوالا الشهرية، كما جندهم يف بعض األحيان يراكمون الصورة 

ة هي مواطن الغوص والتفاعل الكلي بالتراث والتوحد به والتماهي التراثية دون حاجة النص إليها مجيعا، وقليل
عند البيايت، ال تكاد " كسرى"القدمي جند إشارة سريعة إىل اإليوان وصاحبه املرياث الفارسيفمن . يف رموزه

وهو الكناية عن ضرورة زوال الظاملني مجيعا " العائدون"تتجاوز املعىن العام الذي متحورت حوله قصيدة 
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، ومثلها صورة 1وحمو عروشهم على أيد من استكانوا حينا من الدهر مثل العبيد" سرى وهوالكو وغريمهاك"
، ومانريون روما  اإلمرباطور الروماين الذي متادى يف الظلم وانتهى هاربا خائفا متخفيا مث منتحرا رونـني

صور كما أنه ليست اية أي نريون باألول من أمثاله يف التاريخ ولن يكون آخرهم فنريون موجود يف كل الع
  : لن تبقى إال الشعوب والبلدان املقاتلةف2"آخر بأفضل من اية نريون روما ،

  

  وكل السبايا ببابل  / ونريون مات/ فرعون مات " ، بعينيها تقاتل .../، ومل متت روما نريون مات"
  

  األوىل يف أكثر من مواضع ويتخذها رمزا دة طرواكما يستعري حممود درويش قصة هزمية  3"عادت إليها احلياة/
  : ساقطة واحدة تلو أخرىتللمدن الفلسطينية امل

صيغة األحزان من طروادة  /ا من تأخذين ي /مل أجد جسمك يف القاموس ...أنا أحبث عن باب،وآه
 .4األوىل وال تعترفني

  

جا بدماء العبيد الذين أعلوا خوفوا عند البيايت رمزا للطغاة املتجربين وشاهدا مضر رامـأهوتغدوا 
  : صروحها حتت السياط يف كل األزمنة

  

  آثار/  ، ملا تزل محراء وعلى هشيم صخورها/ من احلزاىن الكادحني/  ومل تزل أهرام خوفوا ساخرات
  .5السياط

  
  

ولكن صمت العبيد وأنام لن تدوم وإن طال ا األمد، فال بد هلم من ثورة وال بد لصمتهم من 
جارف يتفجر يف وجه الطغاة وجيرف مظاملهم، وال بد هلم من قائد يعلمهم فنون الرفض ويتقدم  بركان

   .6صفوفهم، إنه سبار تاكوس املتجدد عرب العصور جتدد عهود الظلم
اليت أكلت من وقت  حرب داحس والغرباءمن الواقع واألحداث اجلاهلية يستحضر مظفر النواب 

ني عاما، فهو عندما يتأمل وطنه املتعب املنهك واملسترتف الطاقات واخلريات وفرسان وأموال القبيلتني أربع
  :  ةطويلة ضروس أنت على أخضره ويابسه كأا من خملفات تلك احلرب املريريظنه خارجا من معركة 

  وطين هل أنت بالد األعداء
  .7)داحس والغرباء(وطين هل أنت بقية 
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شعراء احلبسيات لطول هذه الفترة وتعقد مراحلها وكثرة  أكرب رافد لدى التاريخ اإلسالميويشكل 
أحداثها وصراعاا ودموية أغلبها، ليس بصوره املشرقة وانتصاراته وإبداعاته يف شىت جماالت العلوم، فقليلة هي 
صور حضور ذلك اجلانب املضيء وإمنا بصوره املظلمة الدامية الشبيهة بإحباطات الراهن العريب وخياباته 

مه املتتالية وقد توزع ذلك احلضور بني األحداث والشخصيات وإن كانت الغلبة هلذه األخرية ألا وهزائ
  .بدورها مرتبطة باحلدث إن مل تكن هي صانعته

  

فمن األحداث التارخيية الشهرية جند إشارات عابرة لكل من غزوة بدر ومعركة الريموك عند مظفر 
أيام اخلليفة أيب  أحداث الردةرية أو حىت الرمز أو االستعارة وحتضر ال ترقى إىل مستوى الصورة الشع1النواب

بكر الصديق يف ثوب ردة عصرية جديدة ولكن ال أحد يستطيع جماتها أو حىت إنكارها أو إنكار مظاهرها 
 الكثرية، ألا ليست ردة الشعوب بل ردة احلكام وقد باعوا كل قضايا األمة، فمن يقدر على إعادم أو حىت

  /؟...من ميلك إميانه: الثبات يف وجه الفساد وقد غدا عهرا دوليا 
كي / من ميلك منا جرأته / ومسخ احلاضر/  وتزوير التأريخ/  والبيع ااين/  يا سادة .../يف زمن الردة

 /وصفات... كي يعطى امسا/  ...عنوانه .. كي يعطى للزمن الردة .../ ما يعلم.. أو خيفي/  يعلن ما خيفي
.../ 2عنوان قضيتنا/ أن يعلن أحد منكم/  أحتدى يا سادة.../ باعوا فيه قضيتنا/  ملزاد علين/ للعهر الدويل 

بأحداث كربالء وغريها من الردات املتجددة  موقعة اجلملوتتداخل عند مظفرا النواب أحداث الردة بأحداث 
، ومقتل ابنه  ومقتل اإلمام علي ردةعرب العصور، فريى موقعة اجلمل ردة وخروج معاوية يف صفني ردة 

احلسني يف حادثة كربال ردة وتويل يزيد اخلالفة ردة وتعقبهن ردات تظل تبدل جلدها كما تفعل األفعى، وال 
واليت ال يقصد ا الردة األوىل " قتلنا الردة يا موالي "  ميلك الشاعر أمام تكراراا سوى تكرار الالزمة اجلرحية

بل  ،3ا، وإمنا ما عرفته احلركات الثورية اجلادة واملبشرة من نكسات على يد املرتدين عرب التاريخاملعروفة تارخيي
إن كثريا من قادا يبدأون ثائرين وينتهون بعد الفوز مرتدين عن كل ما محلوه من شعارات ودعوا إليه من قيم 

  : ووعدوا به من تغيري ورمبا كان العراق احلديث منوذجا لتلك التقلبات
هذا رأس الثورة حيمل يف طبق يف قصر /  كما قتلتك جبرح يف الغرة/  قتلتنا الردة يا موالي/ أسيف علي

  ويوزعهن /  يستعرض أعراض عراياكم/ ويزيد عمان على الشرفة /  فيا هللا وللحكام ولرأس الثورة/  يزيد
  

من أين  / أن الواحد منا حيمل يف الداخل ضدهقتلنا ..../ قتلتنا الردة..../ قتلنا الردة/ كلحم الظأن جبيش الردة
ع ثوب من أين سندري أن الردة ختل/ سيقود الفتنة يف الليل بإحدى زوجات حممد/ سندري أن صحابيا 

  .صيفا وشتاءا تتجدد/ األفعى
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دون أن يتوغل يف تفاصيلها 1إطاللة خفيفة يف إحدى قصائد حممود درويش حادثة كربالءكما تطل  
  .أو آثارها
ما الشخصيات اإلسالمية فكثرية، منها األبطال الذين انتهوا يف الغالب ايات مأساوية غري منتظرة، أ

ومنها احلكام واألمراء والوالة لكن ليس صناع الصفحات املنرية يف التاريخ اإلسالمي وإمنا صناع املآسي واحملن 
  . لطان، ومنها الشخصيات الثقافية يف صراعها املرير مع الس املتعاقبة

إكليل " ، استحضرها معني بسيسو يف قصيدته"عمار بن ياسر"املستدعاة من أوائل هذه الشخصيات
، الذي تفنن املشركون يف تعذيبه وكانت النار إحدى وسائل  وكتب حتتها إهداء خاصا هلذا الصحايب"نار

" عمار"بردا وسالما على يا نار كوين : ، ومير يده على رأسه ويقول مير به) ص(، وكان الرسول  تعذيبهم
، ورمبا كانت هذه احلادثة وراء عنوان القصيدة، وال يقف الشاعر عند 2"كما كنت بردا وسالما على إبراهيم

اليت هزمت الشرك وأطماعه وأصنامه، " إميانا وصربا وثباتا "هذه احلادثة وإمنا ينتقل إىل طاقات عمار بن ياسر 
الشر من حواليه يتوالد وخيصب كشجرة الزقوم وال بد هلما من نار  فقد رأى ببصريته أصناما جديدة ورأى

  :  عمار جديد تأكلهما قبل استفحال شرمها
  

وكليه /  فقد دق لك الطبل احلطب /وتعايل نار عمار،/... يسقط مطر مل/شجر الزقوم قد أخصب، 
  ...3وأن يغدوا صنم /وأن ينمو، /  قبل أن حيبو،/. هذا احلجر/ وهو يف أقماطه ،

  

و اليت غالبا ما  رمز الرفض أوال مث االضطهاد واملنفى ومن الشخصيات التراثية أيب ذر الغفاري 
، من  هي شخصية عثمان بن عفان تتقاطع معها يف أحداث كثرية وتستدعي شخصية أخرى معاصرة هلا 

، وفيها مل يقف 4"فاريمن أوراق أيب ذر الغ"دة كاملة معني بسيسو يف قصيدته الشعراء الذين اختصوها بقصي
، وإمنا  وخروجه صامتا من املدينة الترف ة لبعض صورضعند األحداث الواقعية املعروفة ومواقف أيب ذر الراف

جعل أبا ذر يعود من جديد بعد ما ضجر من اجلنة ونعيمها ما دام يف الدنيا أمثال معاوية يعبثون بشعرة الذئاب 
، ومازالوا خيريون الرافضني ملثل هذه السياسة   أهلهااال خريات البالد لغريون ميينا ومشومازال أمثال عثمان يهب

، ويظهرون من البطوالت  كل سقطة لسان يتسمعون، وما زالوا يزرعون خمربيهم  بني السيف وكيس الذهب
يعود ليكفر عن خطيئة بسيسو  جعله . ضد شعوم بينما تقصر سيوفهم عن مقارعة األعداء احلقيقيني

، وينطقه على امتداد القصيدة ببقية الكالم اليت ما  وت اليت تراكمت عنها أخطاء أخرى عرب التاريخالسك
مت مل تزل " ، بقصة نفيه املتكرر عرب التاريخ ورمبا قصة خروجه وصمته الذي نلمحه يف عبارة زالت يف فمه

ه كان من أوائل ااهرين بالدعوة وهي مع أن،  ويقول نيابة عنه مامل يقله ذات يوم، "بقية من الكالم يف فمي
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ال أرجع حىت أصرخ :  أن يرجع إىل قومه حىت يبلغه أمره قال له - ρ-، فعندما أمره الرسول  يف قمة سريتها
ستمر الرجل يف ي، و ، مث تسلم على يده قبيلته ، وقد فعلها مرارا يف الكعبة وعذب من أجلها مرارا باإلسالم

ه البتار إىل أن استدعاه اخلليفة عثمان من الشام وطلب إليه اإلقامة يف املدينة إىل جهره باحلق وجتريد لسان
، ومشى وحده  ة أين التزم الصمتذبر، واستأذن منه يف اخلروج إىل ال جواره فأجابه أن ال حاجة له يف دنياهم

ة انتهى حماصرا فهذا الذي كان يهاجم الذين يكرتون الذهب والفض، ρ -1- ومات وحده كما قال املصطفى 
وكأن ،  ، وبالسيف الذي صار قاب قوسني منه أو أدىن باملخربين يتنصتون على سقطات لسانه املهاجرة باحلق

  :  ، لذلك يتكلم نيابة عنهم مجيعا مبا كان جيب أن يقال لكل الثوار ياتالشاعر يرفض هذه النها
، مرة  نفيت مرتني/ لكالم يف فمي بقية من ا/ يصيح مت مل تزل / وسار وحده ومات وحده وعاد،  

/ يف مغازل العناكب املشردة/ ألقى بشعره الذئاب/ وعدت يا معوية  /ومرة هناك يف احلديقة املعلقة / ،  هنا
/ ، فللمهاجرين حفنة من الزقوم/ قسمتم األسالب/ ، يأيها الذئاب/ السيف ليس مثلما تصورون والكتاب

/ والنطع يف يساره/ ، كيس النضار يف ميينه/ كل ليلة يدق بايب السياف يف/ ... جرعة من الغسلني لألنصار،
  . 2...كفة امليزان/ ، يقول يل أثقلت بالكالم

رته وسريه وحيدا ونفيه وثيف وهناك متاثل داليل بني حياة أيب ذر وحياة اإلنسان الفلسطيين املعاصر 
املشرد واملنفي من ذر من جهة واإلنسان الفلسطيين تعقد مشاة موجبة بني أيب "مرتني وموته وحيدا فالقصيدة 

، كما أا تتخذ موقفا تارخييا من األمراء وغريهم الذين يكترون الذهب والفضة يف عصر أيب ذر  جهة ثانية
  .3"وعصرنا الذي نعيش

ا وإذا غامت عينا مضفرا النواب حتت سياط اجلالد، فإنه يستمد الصرب والثبات من جمموع الثائرين قدمي
وماركس وماوتسي تونغ وكثريون  Chiguivaraفارا يلوممبا وتشي غ باتريس و وحديثا، من علي وأيب ذر

  .4آخرون ال يتذكرهم ألن الثوار هلم وجه واحد يف روحه
 ويسترجع هو اآلخر أبا ذر الغفاري إىل الشام اليت أخرج منها ليسائل بعض من فيها إذا كان قد ندم

، وخباصة بعد االجتياح  جع مبا آلت إليه البالد العربية اليت مل تعد بعض أطرافها عربيةنه يفلك، و على أفعاله
  اإلسرائيلي مما اضطر الشاعر على لسان أيب ذر يف سخرية قاتلة مريرة إىل قراءة الفاحتة على قبور الشهداء 

  

  .بالعربية الفصحى
اع طارىء أو جائع د إىل عقد اجتموينتهي أمام صدمات العصر الكثرية إىل دعوة الفقراء من جدي

ليبني استحضار أيب ذر ارتباطه موم اجلائعني "و" أبو ذر يدعو الجتماع جائع"يف قصيدته  لتدارس األوضاع
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وتلك طريقة مظفر يف 1"، ليتحول غصب الغفاري وإيقاع النواب الغاضب إىل نداءات متصلة بالثورة الفقراء
  :أمله وفورة احتجاجه وقمة وعيه بالتراث ربة عن عميق املع حشد الرموز التراثية الغاضبة

/  جمروحا على فرس من النسب/  بني أيدي الفرس والغلمان/  أمحل قرط بغداد السبية/ أتيت الشام 
/ لعله ندم على قتل احلسني /  فقلت أرى يزيد/  مل أعثر على أحد من العرب/  قصدت املسجد األموي

/  الفصحى بالعربيةوقرأت فاحتة على الشهداء /  صليت الشجى... حلب  وجيش الروم يف/ وجدته مثال 
  .2لتدارس األوضاع/ يدعوكم أبو ذر إىل عقد اجتماع جائع/ خلف خميم الريموك / صرخت حبارة الفقراء 

والظروف احمليطة ا والتحول الذي آل إليه أمر احلكم العريب  انـعثمويستثمر مرة أخرى شخصية 
 التوريث ليعرب عن الواقع العريب املمزق حبرب الزعامات والكراسي املورثة واأللقاب املورثة من الشورى إىل

أن " الشورى"، املغيبني ألكرب أساس يف احلكم وهو  ويتعجب كيف هلؤالء املنشغلني أبدا باقتسام املرياث
 يدعواعلى أال  ونر، مص يف طقوس اقتسام األسالب م غارقونفلسطني أو حىت شربا منها وه واتسترجعي

، ويدعو على نفسه إن هو  واحنيازه للجماهري املستضعفة ، ولذلك يعلن رفضه املطلق هلم بابةللجياع مقدار ذ
  : ، يقول ساخرا من مزاعم الشورى وتبعاا من الشعاراتم احناز يوما إليه

  

ومل يتركوا /  يالقد قسم األمر بني أقارب عثمان ل / أي شورى / يقولون شورى أيا شوهة بوهة
/  أنا ثكلتين الثواكل إن كنت أفهم هذا/ بل أقل كثريا/  وكيف تقام على ذاك النظام فلسطينكم/ للجياع ذبابة

  .3وأحناز يوما لغري اجلماهري
  

شخصيات املشاة هلا يف عصره، فإن مظفر أو  وإذا استنجد معني بسيسو ذه الشخصية التراثية،
إليه حل األمة  و إليه ما آليرسل إليه سالمه ويشك يـام علـاإلميستدعي شخصية  النواب فإن مظفر النواب

، اليت سامهت يف تعكري  ، من ذل وهوان ويستدعي إىل جانبها الكثري من الشخصيات املعاصرة هلا كلها
بن العاص وأيب سفيان وعثمان وغريها من الشخصيات اليت وإن طواها  واألوضاع ذات يوم فيذكر عمر

، فلو ظهر اليوم علي جديد  ، ورمبا كان اخلذالن أقواها تاريخ فإن أعماهلا ما زالت تتوارث من جيل إىل جيلال
يوم وخلدها اإلمام يف إحدى خطبه الشهرية إذا أمرهم  خلذله حىت أنصاره حبججهم الواهية اليت أطلقوها ذات

وإذا أمرهم باخلروج شتاء قالوا هذه صبارة القر  ، باجلهاد صيفا قالوا هذه محارة القيظ أمهلنا ينسلخ عنا احلر
، ولو عاد أللبت حوله كل العصبيات  وما زالوا يتحججون ا يف كل زمان ومكان. 4أمهلنا ينسلخ عنا الربد

ه خليفة ألن كفة الشورى ستميل مرة أخرى حنو املال وإىل رفض القبلية ألا هي األخرى عادت إىل العصر
  م على كل املناضلني األحرار بأنه زعيم املستضعفني والسوقة مثلما قيل له ذات يوم، واحلكم عليه كما حك
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َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإلَّا الَِّذیَن ُھْم َأَراِذُلَنا  { بل وقيل للرسل الكرام مثل ذلك كما جاء يف القرآن الكرمي 
عمرو بن  -عثمان - معاوية(له  مستحضرا شخصيات أخرى معاصرة:  يقول الشاعر 1} َباِدي الرَّْأِي

  :  )العاص
  

أنبيك / لعلي يتوضأ بالسيف قبيل الفجر /  للصرب/  لشوارعها/..  أمحل لبالدي حني ينام الناس سالمي
عورة  ما زالت/  ما زلنا نتحجج بالربد وحر الصيف/  ومنسح باخلرقة حد السيف/ عليا ما زلنا نتوضأ بالذل 
يؤلب باسم الالت / ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء / ح وجه التاريخ وتقب/ عمر بن العاص معاصرة 

  لو جئت اليوم /  هوتراك زعيم السوقي/  ما زالت شورى التجار ترى عثمان خليفتها/  العصبيات القبلية
  

  ...2ومسوك شيوعيا/ حلاربك الداعون إليك 

ة ليسقطها على أحد األبطال ويستدعي مرة أخرى أحد مواقفه البطولية وقصة باب خيرب الشهري
الذي دخل األراضي الفلسطينية بطائرة " قل هي البندقية أنت"يف قصيدته " الشهيد خالد أكر" املعاصرين

شراعية وقتل يف معسكر إسرائيلي ستة جنود وأصاب العشرات منهم وأدخل يف نفوس الكثريين الرعب وانتهى 
رارة األوىل لالنتفاضة الفلسطينية من الداخل ولذلك نظر إليه ، وكانت انتفاضته الفردية تلك الش3بالشهادة

مظفر النواب نظرة خاصة إذ رآه وقد جتاوزت آثار شجاعته اجلليل إىل تعطيالت أخرى وقتلى آخرين خارج 
، إا حالة شبيهة ببطوالت  ملقاومة إال نتاج الظلم املتراكمفلسطني حنو قمة عمان والرشوات وخملفاا فما ا

بالباب عند ما وقع منه ترسه، روى ابن هشام يف سريته أن مثانية من  متترسهيف غزوة خيرب وبالئه احلسن و علي
  : ، يقول4ليقلبوها فما استطاعوارفاقه اجتمعوا 

/ بني قتالك قمة عمان/ ومالك من كفو أحد/ قل هي البندقية أنت/ اهبط عليهم فإنك قرآننا 
يا علم سجل خاليا / عاد علي إىل باب خيرب/ اهللا أكرب والبندقية/ الطويل ولسان اليمني/ والرسوات وأقساطها

  ...5جيال فجيال/العروبة تنقل تلك الشجاعة 
،  ولكن العدو أيضا يعيد نفسه شترك بني علي خيرب وعلي العصراملقاسم الوليست البطولة وحدها 

  . يشبه املعجزة والثاين بالشهادةفكالمها قاتل اليهود وانتصر عليهم بطريقته اخلاصة األول مبا 
ويف الفضاء نفسه ينقلنا الشاعر إىل شخصية أخرى بارزة سامهت يف حتويل مسار اإلمام علي من الثورة 

الذي ارتضاه اإلمام وأنصاره  أيب موسى األشعري، هي شخصية  والرفض إىل السلم واملبايعة واالستشهاد
زمن الشاعر كثريون ال  ، وأمثاله ها رمزا خلذالن الصاحب صاحبهثال عندهم يف حادثة التحكيم ، ويتخذ منمم
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وبعدم الثقة فيهم أو املراهنة على  هم أو التنبؤ م ، لذلك هو يلمح بعدم التعويل عليهمميكن إحصاؤ
 ، أو خبامته الذي خلع بواسطته صاحبه باألشعري الذي رجع إىل صاحبه خاوي الوفاض وساطام الشبيهة

  : ساطام إالّ بتقدمي مفوضيهم وأصدقائهم إىل املقصلة فلن تنتهي و
ولف العمامات / وفيما الذهاب جللب الضحية للمسلخ الدويل / ففيم الرهان على خامت األشعري 

  1.زيفا على القبعة
املوجهة إىل كل الثوار واملناضلني ويف مقدمتهم خالد " االام" ةويكرر النصيحة نفسها يف قصيد

  :  إذ كيف ميكن الوثوق مبن ال يثق هو نفسه يف مواقفه اإلسالمبويل
ال تسلم عنانك / اقتحم واحترق / ... اض إىل حرية أكملت وعيها حنتكم / مالنا والطالسم واحلظ

  2. رمبا خدعتك املقاييس كل بتارخيه يتلصق/ أوثقت مبن مبواقفه ال يثق / لألشعري وال ترتلق 
كلها وعلى رأسها معاوية وابنه  ةـرة األمويـاألسلي استحضار وغالبا ما يستدعي احلديث عن ع

ألموي ومعاوية ويزيد يف امن ذلك إشارة مظفر النواب إىل الكرسي .  يزيد وسفاح والا احلجاج بن يوسف
مينه يف مقطع آخر مقولة نسبت إىل معاوية ، وتض ها يف ثنايا حديثنا عن الردةمقاطع سبقت اإلشارة إىل بعض

رمز "رمز شورى التجار وعلي "كال من معاوية " ليليةويستحضر يف مقطع من وتريات  3"نود من عسلهللا ج"
ويف رؤية 4"الواقع العريب الذي يتداعى منهارا يف النص"، وما ذلك إالّ للتعبري عن "نداء الثورة وملك الثوار

ولكن كورقة سياسية رفعتها  كما أشار معني بسيسو إىل مقتل عثمان ال كحادث تارخيي. الشاعر له يف آن
وظلت ترفعها شعارا دون أن تفعل شيئا أو " الكرسي" األسرة األموية واختذا شارا لغايتها األوىل واألخرية 

، وظل الناس يتخذون هلم قميصا خيفي حقائقهم فمن تلك القمصان املرفوعة وامللوح  لعثمانأو تقتص  تنتصر
لقضية الفلسطينية اليت أظهر اجلميع تبنيهم هلا ولكن مل يرفعوا إال الشعارات ااملعاصرة ا على الساحة العربية 

  :واألبواق بينما اليهود يلتهمون املدن الفلسطينية واحدة تلو األخرى 
يف كل سارية قميص / ومصحفه املخضب بالدماء / ،  قمصان عثمان اليت بليت على األيدي... 

  5.جيوب ا البحار/ احلوت مازالت يافا يبطن / وفم على بوق معار/ خافق 
اليت استعارها الشعراء اج ــاحلجومن الشخصيات األموية اليت صارت رمزا للظلم والتجرب شخصية  

لتصوير واقعهم املليء بأمثال احلجاج الذي جرد سيفه وسجنه لردع كل معارض وخنق كل صوت رافض أو 
متثيال "، رمبا ألنه أكثرها  ا يف الشعر العريب املعاصر، إذ يعد احلجاج من أكثر هذه الشخصيات شيوع حمتج
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ملعىن البطش واالستبداد فهو يف رؤيا شعرائنا رمز لكل قوة باطشة تعمل على قمع احلق بالقوة وعلى إمخاد 
  .1"كل صوت حياول أن يرتفع يف وجه طغياا

احلجاج والفيلسوف " ه يدتومن الشعراء الذين استحضروا احلجاج معني بسيسو الذي استدعى يف قص 
كأين أنظر إىل ين أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها إ" مقاطع من خطبته الشهرية يف أهل العراق"األخرس

لينطق ا على لسان صاحب العراق وسفاحها اجلديد وقد خربه أثناء إقامته 2"الدماء بني العمائم والّحي
انتقده أكثر من مرة وناداه بامسه يف إحدى و،  ه العاجلةبالعراق عن قرب وكاد ميتد إليه أذاه لوال مغادرت

 القدمي واملعاصر بدًءا بالعنوان احململ بطريف ني، ويلمح القارىء بطش احلجاج3ةعبقصائده ومساه عدو املط
، والفيلسوف بالثورة والرفض واحلجة واملنطق ولكن الشاعر أضاف  املعادلة، احلجاج ممثال يف السيف والبطش

بكل دالالته واذوم وما توحي به " احلجاج"ة األخرس اليت هي من نتاجات شطر املعادلة األول إليه صف
، فكأن  الصفة من عزل هلذه الشرحية أو ابتعاد الناس عنها لغاية سياسية أيضا هي اخلوف من بطش احلجاج

عليه باخلسران على منط  وانتهاء إىل القصيدة حيث دعا، الفكر والفلسفة جذام جيعل الناس تفر من حامله 
الصيغة القرآنية ملا أجراه يف العراق من دماء وما أحدثه من منكرات أغرقت املدينة يف دوامة من النواح 

  :  ، يقول يف مطلعها املتواصل
  

  4. بني العمائم واللحى تبت يداك/ ، وأرى الدماء/ وأرى رؤوسا أينعت وأرى القطاف ... 
  

، فقد تفاقم أمر الطغيان وأصبح لكل بلد  خصية احلجاج للغاية نفسهافر النواب شظكما استدعى م
، ولكن الشاعر ال يكف عند حد املقاربة بني العصرين وشرح احلاضر باملاضي أو التعبري بالتراث عن  حجاجه

دم الواقع، وإمنا جعل من نفسه طرفا يف احلدث ومثل دورا يف املشهد احلجاجي املعاصر مل يعرفه التاريخ، وق
فال أحد يستطيع الوقوف يف وجه حجاج هذا . صورة ملا جيب أن يكون وملا كان الشاعر يتمناه أن يكون

الوقوف يف وجه لغة  العصر غري الشاعر نفسه، وقد أحدث بوقفته تلك خلخلة يف الرأي العام الذي مل يعتد 
ق ذات يوم ألقصي احلجاج وحترر لمجتمع العراقي املستكني ، فلو أن سيفا واحدا استل باحلوقمعه لاحلجاج 

ته بالثورة فال إن وجد يف العراق مثل مظفر النواب الرافع عقريوالتاريخ العريب كله من قبضة الذل ولكن حىت 
وإذ .  ، وأصبحوا يصابون بالذهول إذا كفر أحد باحلجاج أحد يستجيب لندائه ألن الناس ألفوا الذل واهلوان

لواقع العريب فإنه ينتهي إىل النتيجة احلتمية نفسها اليت انتهى إليها يف حديثه عن يقدم الشاعر هذا املشهد من ا
، فكما انشغل احلكام  انشغال احلكام العرب باقتسام األسالب واألمالك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
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وآلالت أمثاله  ، استكان الناس واستسلموا ليد احلجاج ولسيفه بالكراسي حينا وبالبطش والطغيان حينا آخر
ويتهكم ضاعت فلسطني والقضية الفلسطينية بني هؤالء وأولئك، فالكل منشغل عنها،  و من سفاحي العصر،

والا  من االستسالم األعمى للشعوب العربية اليت أصبحت تساق وتغلق عليها األبواب ليصلى ا الشاعر
، فمنهم من حياكي  ألمراء العصور اخلوايل تكرارإال أوالئك الذين ليسوا صالة ال ككل صالة وأمراؤها 

. أبرهة احلبشي ومنهم من شابه عمرو بن العاص، بل ومنهم من شابه مسيلمة الكذابأو اإلخشدي  اكافور
ويتهكم من بعض حكام العصر الذين مل يفعلوا ما فعلوه إال ائتمارا بأمر أمريكا اليت ال يعنيها أمن أحد غري 

  ها هو يرى الطبق الذي تصف عليه ،  صيدة سابقة بالعربية الفصحى تعبريا عن غيظه، فكما نطق يف ق إسرائيل
  

  :األمة العربية  حال إليه تأسف على ما آليا وعربي ارؤوس الشهداء هو أيضا صحن
  

فكرب للعهر /  أقفلت األبواب وصلى يف الناس صالة العهر احلجاج/... يا وطين يتحكم فيك النسناس
/  كذلك الدنيا أمخاس/  وخص األقرب فاألقرب باخلمس/  الفقراءلب املسجد قرآن حرف يف ق/  الناس

/ للو سيف واحد باحلق يس../ الكوفة يا أهل/.. فصحت على أشرف من فيهم/  وقفوا بني يدي احلجاج
فكيف / يكفر باحلجاج /  صاحوا... فماج املسجد /  ويعتق هذا التاريخ العريب من الذل/  سيقصى احلجاج

 /ي إحدى طرق احلجاجذه/  ال يلتبس األمر عليكم/ صرخت م/القبض عليه احلراس اليلقي...اذامل
يقلب أرواح /  كان احلجاج يطل على املسجد من فوق املنرب/  سكتوا وأطل علي من األعني شرك إفالس..

 / س الشهداءصف عليه رؤو/  يسرح حليته وجيء بصحن عربي/  مكترت اجلفنني من اخلبث/ الناس بكفيه 
التم عليها ف/  وجيء برأس فلسطني وزنديها / وعب املسجد واخضلت بدم الشهداء/  تز ببسملة اهللا حلى
بنانة كافور وأبرهة احلبشي وعمرو بن / وكنت أميز بني النهمني / ن عورته يكشف كل ع/  النهي ذوو

وكل املأمورين /  وقابوس/  البحرينوحاكم مكة والقانون اجلائر يف  / وأجداث مسيلمة الكذاب / العاص
 ..توضأت ..وقمت/  ونستجدي يف الطرقات/  ستؤكل واهللا فلسطينكمو/  وصحت...فتعوذت  / بأمريكا

  1...وفوضت بأمري للسيف
  

 صقر"الشهري بـ  عبد الرمحن الداخلومن الشخصيات األموية املقبولة عند الشاعر العريب املعاصر 
 .2"، القادر على جتاوز احملنة للفرد العريب الواثق من قدرته"و الوطن والوفاءالذي صار رمزا حلب " قريش

فعلى الرغم مما أجنزه يف أرض األندلس وحققه من جاه وسلطان ظل حين أبدا إىل الوطن األم ويشبه نفسه يف 
وهي الداللة  3، غربته بأرض األندلس بغربة خنلة كان يراها يف ساحة قصره وقد نبتت يف غري موطنها األصلي

عن غربة اإلنسان  عرب فمن خالل غربة الداخل عن أرضه" صقر قريش"اليت محلها مسيح القاسم قصيدة 
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، وهو يف النهاية مهما حقق من حياة رغيدة بعيدا  الفلسطيين ومتزقه عرب املنايف ومحله مأساته معه أىن ذهب
ة، يقول على لسان صقر قريش اجلديد الذي هو عن الوطن ال يستطيع نسيانه وال الكف عن احلنني إىل العود

  :نفسه وأمثاله من الفلسطينيني  الشاعر
  /يف قليب مضاضتها... طوال العمر/يف قليب مضاضتها/ واجلراح النجل ... وداعا/ وداعا يا ذوي القرىب 
/ القرىب  ونفسي يا ذوي/ ... من قطر إىل قطر / ختف بنكبة النكبات /  -والرواسي الشم عزا -ونفسي
   ونفسي رغم دهر/  ينازعها حنني السفر لألوبه/  -وإن شيدت ملك اهللا يف الغربة -ينازعها

  

  .1..تدرك الدربا.. تدرك/ ورغم مرارة التشريد، / رغم الريح واملنفى / البني 
  

 التارخيي شيوعاتكون أكثر شخصيات املوروث  ومن الشخصيات املضيئة اليت فنت الشعراء ا وكادت 
سلبية األمة وختاذهلا عن "رمز التضحية الباذخة من جهة  و احلسني بن عليشخصية الشهيد  يف شعرنا املعاصر

الذي يعرف  فقد رأى فيه الشعراء النموذج األمثل لصاحب القضية النبيلة،  من أخرى2"نصرة احلق واخلري
أكثر "ذالن األنصار، وألا كانت وخلالباطل خاسرة لغياب التكافؤ بني الطرفني  سلفا أن معركته مع قوى

 إذ تنقلب سيوف حمبيه ومبايعيه عليه. 3"مثالية ونبال من أن تتالءم مع واقع ابتدأ الفساد يسري يف أو صاله
ألنه موقن  ، وبذل الدم الطهور يف سبيله قيتهدام موقنا بصحته وأح لكن ذلك ال مينعه من املضي يف خطه ماو

  . حقق لقضيته اخللود واالنتصارأن دم الشهداء هو الذي سي
قضاياهم وسائر القضايا والدعوات النبيلة العادلة  لة ليبينوا أن ما تلقاهفغالبا ما أراد الشعراء هذه الدال

، إمنا يعين االنتصار على املدى الطويل لتلك  من هزائم وما تنتهي به من تضحيات جسام تصل إىل الشهادة
  .الدعوات والقضايا
الذين استدعوا هذه الشخصية حممود درويش والبيايت وجواد مجيل ومظفر النواب الذي  من الشعراء

، وإن تفاوتت درجات حضورها، إذ مل تتجاوز اإلشارة العابرة عند كل من  استحضرها يف أكثر من موضع
ضب كلما ، بينما جعلها جواد مجيل مصدرا يستمد منه الصرب والصمود والثورة والغ5وحممود درويش 4البيايت

  :متادت يد اجلالد يف إهلاب ظهره بسياط قمعها 
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هاميت /  تنساب بأعماقي جدول/  واملىن الزرقاء، / بأن احلب يف شاطىء قليب ال يكبل/  قل جلالدي
كلما /  مهر، حسيين حمجل/  يف عيوين غضب حيفره/  وأنا ما عدت أعزل/ وأطول/ تشمخ كالنخل العراقي،

  1.أمجلأضحى يل /  أهلبه سوطك،
،  ، الواهبني مبوم حياة لآلخرين ومرة أخرى يرى أبطال عصره املاضني حنو الشهادة يف ثبات ويقني

  : يف عيوم عناد وإصرار على املضي كأمنا هو مستمد من كربالء، يقول خماطبا كل شهداء العصر
  .2ولعنادك عناد قادم من كربالء/ حلكاياك وجوه كوجوه األنبياء 

  صانع احلدث التارخيي عنده خالد اإلسالميويل " طلقة مث احلدث"لنواب فيلبس يف قصيدتهأما مظفر ا
  

يخرج من مرقده مضرجا بالدماء من جديد رمبا ليصحح مسارا فشخص احلسني إذ جعله يشتاق إىل النضال 
بالقاهرة كل ذلك حيدث يف الشارع الذي محل امسه وحوى مسجده . ليه إ أو يضع اللمسات األخرية مث يعود

إذ يرى الشاعر التاريخ  3"، ويشتعل اإليقاع غضبا ويتداعى الواقع العريب منهارا يف النص" شارع احلسني"
   : يعيد نفسه وخيذل املخلصني واألصفياء ولكن إىل حني فقط ألن انتصار الدماء هو األقوى واألبقى

يصطف من صلى صالة /  ن مرقدهخارجا بالدم م/  يشتاق احلسني بن علي/  يبتدي حي احلسني النار
  4.السيف والطلقه

، وقد سارت  ل والتضحية يف شخص احلسنيذكما يتماهى الشاعر وكل األبطال السائرين يف طريق الب
، ويعلن ثورته على املتاجرين باسم  ، ويفخر إذ كان واحدا منها ومن املؤمنني مببدأ سلطة الفقراء فيه ألوف

، يقول معلنا متسكه بالتراث الصحيح  املعرب عنه بتكرار فعل املقتولشديد هلم احلسني من غري ثورة ومقته ا
  : ونفخه احلياة باستمرار يف رماده

الذي فوق رمح / وكم أنت تعشق رأس احلسني / وكم أنت مثل جناح الفراشة يف احللم زاه بطيء .. 
ألوف وراءك يف ... / ألوف...  ألوف/ فتلك اجلروح / دعوتك أنت املعلم إن كان علم /.. وال يستريح 

أنا أرفض / يلومون أين أنفخ نار التراث / ينهض شيء صحيح فما نام إال الصحيح / الدرب سارت 
وأمقت من / ... لقد ظل قليب أمينا ملعدنه معدن الفقراء / فثم تراث ومث فحيح / اخلردوات من الفقهاء 

   5...لغري الوصول إىل ثورة/ يشهرون احلسني  أمقت من... أمقت... وأمقت/ يشهرون النصوص سيوفا 
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، يرى الشاعر أن هنالك أشياء كثرية جتمع بني احلسني  وألن الثوار الرافضني يتشاون على مر الزمن
  :هلم وجه واحد  -كما يقول-ألن الثوار وبينه وكل الثائرين والبالد الثائرة 

وأشياء جتمع بني اجلنوب ورأس .. وأشياء / وقدما لقد أفرغ األمويون مخرم فوق رأس احلسني 
  .1 وبني الفدائي وبني اجلنوب ورأس احلسني وبيين/ وبيين / احلسني 

للداللة على اخليانة واالنتهازية " "القمر ذو الوجوه السبعة"ويظفر معني بسيسو مقتل احلسني يف قصيدة 
  2"، الذين باعوا ضمائرهم وشعرهم عاصرينوالتخلي عن املبادئ األخالقية والقيم النبيلة لبعض الشعراء امل

  قفا احتجاجيا يدين فيه الشعراء املنافقني من أصحاب أنصاف املواقف املتأرجحني بني القاتل وويقف به م
  

  : قصائد يف مدح قاتله ال يرفعون  واملقتول على مر العصور، فهم يرفعون سيوفهم مع احلسني وفوقها
  .3يف مدح قاتل احلسني/ وفوق سيفه قصيدة منقوشة / حلسني حتت راية ا/ رأيته يف كربالء، 

من ضة فكرية وثقافية وفنية وما حققته األسرة العباسية من  ةـلة العباسيـاملرحوعلى الرغم مما متثله 
  إجنازات حضارية فإن تارخيها ال خيلو من صفحات سوداء مل يكد يتجاوزها الشعراء إىل غريها ألم كانوا 

  

  .إىل واقعهم املتردي ويبحثون عن معادالته عرب التاريخ اإلنساينينظرون 
، وما هو إال  فهذا مظفر النواب يعلن أن هذا العصر شبيه بالقرن الرابع للهجرة وأحداثه وفتنه وزندقته

  :، والتاريخ خري معلم  تلميذ يف الصف األول جيلس حامال دفتره ليتعلم منه
  

وهذا / ... يفترش األرض / حيمل دفتره / تلميذا يف الصف األول / ة وقفت أمام القرن الرابع للهجر
  .4...أو أدرج يف الفنت/ أو ما مسي كفرا زندقة / زمن ال يشبه إال القرن الرابع

  

  وإن اكتفى كل من مظفر النواب ومسيح القاسم باإلشارة إىل بعض خلفاء بين العباس ، األول إىل
ملتوكلية والدراويش ودخول عن السلطة ا"ي اكتفى باختاذه عنوانا لقصيدته الذ املتوكلو أيب العباس السفاح

رموز تراثية  على "حبار البحارين" مظفر النواب يف قصيدة فقد ركز  ، والثاين إىل املأمون، 5"الفرس
ال أول اخللفاء العباسيني الذي ميكن قراءته رمزا النتق 6وشخصيات تارخيية عديدة منها أيب العباس السفاح

احلكم من األموية إىل العباسية سابقا ومن امللكي إىل اجلمهوري حاضرا فقد كان مظفر النواب حبكم انتمائه 
املعارضني وسامهم بللحزب الشيوعي على خالف مع حزب البعث الذي سجنه وحكم عليه باإلعدام ونكل 

ك اختذه الشاعر قناعا للحاكم ولذل لعباس السفاح الشيء نفسه مبعارضيه، وقد فعل أبو ا بأصناف العذاب
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صوب مظفر جمهره الالقط إىل مرحلة القصيدة نفسها ويف . 1ن عارف، وقد يكون عبد الرمح عراقي آنذاكال
النصف األول من القرن  ذاألتراك من املماليك حرجة يف البيت العباسي عندما حتول اخلليفة إىل جمرد لعبة يف يد

ة على يد القائدين وصيف وبغا حىت أن أحد الشعراء العباسيني أنشد يف حيث ابتدأت اللعب، الثالث للهجرة 
  : ذلك ساخرا

  اـوبغ فخليفة يف قفص      بني وصي   
  .2الببغا يقول ما قاال له     كما تقول     

  قد خلع املستعني وقتل وسلمت عينا ، ف وكانت اية املتوكل على أيديهم وبعده خلفاء آخرون
  

واملتوكل يف إشارة واضحة منه إىل ضعف احلاكم العراقي  اــوصيفا وبغاستحضر الشاعر  ... 3املستكفى
املعاصر ورمبا احلاكم العريب عموما الذي إىل جانب ضعفه ينشغل بصغائر األمور وتوافهها ومبلذاته اخلاصة، 

نا داللة املتوكل على فاك اإليراين إذا قصراوإىل قوة الطرف اآلخر املسري لزمام األمور والذي قد يكون الس
احلاكم العراقي، وأمريكا ومن يدور يف فلكها إن امتدت الداللة إىل العامل العريب مبوارده النفطية اليت ال يكاد 

  : ميلك منها إال امسها، يقول
ح من اأطلق ما ترت/  عليك تفاءل ما شئت سال بأ/  يا صاحب هذا الفلك املتعب أنت تسميه املركب

/  ذلك بشامة حسن يف خصيته واملتوكل مشغول عن/... بغا متفقان على نفط البصرهوصيف و/  األمساء عليه
  4.ريح دد هذا الكوكب شيئافدع ال

هي زاوية جمتمع  هارون الرشيدكما ركز البيايت على إحدى زوايا احلياة الداخلية للقصر العباسي أيام 
خفايا ذلك  ، ولكن الشاعر التفت إىل إحدى ة ووقتهالذي كان يشغل حيزا كبريا من اهتمام اخلليف احلرمي

وال يعيش  ألنه يفتقد حريته هناك داخل القصر بالرغم مما كان حيضى به من نعيم وترفاتمع وهي معاناته 
، مشاهد استعباد  عن أسفه على استمرار كل املشاهد الشرقية القدميةيقول معربا .  إال للخليفة ونزواته

  : وـهوالكالظلم والطغيان من خوفو إىل الرشيد ومن الرشيد إىل  مشاهد و اآلخرين
وقوافل التجار والفرسان /  ...يف الطريق) فقراء مكة(ومل يزل / )هوالكوا وهارون الرشيد(ما زال ...

)/ هوالكوا وهارون الراشيد(ما زال  / )هارون الراشيد(يولدن مث مينت عند الفجر يف أحضان  / والدم واحلرمي
  . 5الكادحني احلزاىنمن /  ساخرات) أهرام خوفو(تزل  ومل
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وإىل جانب لعبة احلرمي يضيف السياب أهلية أخرى ميكنها إهلاء الناس أو إخفاء مظاهر الفساد والدمار 
ويعجب الشاعر إذ كيف جيتمع املشهدان مشهد املغنية لواحظ العصر " ملغنية لواحظميثلها با عن أعينهم

  : "املبغي"، يقول يف قصيدته  دينة اخلراب والطغيان الضارب أطنابه واملثقل حركة الزمنومثيالا، ومشهد امل
بغداد ... يف غرفة اجللوس يف حمطة القطار / كساعة تتك يف اجلدار / لواحظ املغنية / بغداد مبغى كبري 

  .1العام جرح ناغر يف الضمري/ ، والعام نري ، أيامه األعوام ساعاته األيام/ جيرعه الراقد / ردي فاسد : كابوس
ويف اال نفسه يقف معني بسيسو عند دائرة القصور وخفاياها والزوايا األخرى اخلفية من خدم وعبيد 
وأسواق خناسة تعيد نفسها مجيعا ولكن ليست أسواقا للعبيد واجلواري وإمنا للقضية الفلسطينية وسائر القضايا 

وإن عرفت أسواق النخاسة ارتفاع أمثان بعض . ارات والراياتاهلامة اليت بيعت يف أسواق لصوص الشع
  :  اليوم يبيع الراية الفلسطينية بال مثن - النخاس-اجلواري والغلمان بقدر مهارام ومهارة البائع، فإن 

يف سوق /  ، ترحتل إىل أفق/  إال رايتك املنفية من أفق.../ يا وطين /  ، كل الرايات املنفية قد عادت
خذ راية / خذها ال ختجل  /باحلنجرة امللعونة ،  ، صاح النخاس تقدم/ ، تباع بال مثن/ ، لراياتلصوص ا
  2.، أو سيف من خشب ما أرخصها جبناح من ورق/ ، وطين

الشاعر ولكن الرافض أيضا واملتشامخ  يـبـاملتنومن أبرز الشخصيات الثقافية يف العصر العباسي، شخصية 
املترجم واملتصل  ان اهلمذاينـبديع الزموشخصية  ، رته يف حلظة االنتصار للكرامةحد منازعة السلطان ومغاد

األول حكم على نفسه بالترحال والفرار الدائم وهو اهلاجس . قد دفع كل منهما مثن تلك العالقة، و بالسلطان
ا عذابا إىل جانب وشخصية املعري اليت ال تقل عنهم. والثاين باإلعدام الذي عاشه كثري من شعراء احلبسيات

  .عذاا اخلاص
وميثل استحضار املتنيب الذي حتول إىل حالة من التوهج األسطوري تنتهي باالحتراق لتعلن عن بداية   

الصراع األبدي بني الفنان وما ميلكه من طاقات هائلة على اخللق لفكرة "رمزا 3خالقة للقصيدة العربية
هذا الصراع الذي ينتهى  ...لكه من أساليب البطش واخلداع واملكرمت اواإلبداع، والسلطة الزمنية الغامشة وم

  .4"مبوت الفنان الفاجع
ورمبا كان مظفر النواب . ص منهكما ميثل معاناة الفنان وغربته النفسية يف وطنه وتغربه عنه طلبا للخال  

، فقد قضى جل عمره  ملتنيبأساءت إليه مجيع العواصم واملدن مثلما أساءت من قبل إىل ا، أكثر شبها باملتنيب 
، وقد قاده فراره من سجن العراق إىل سجن السافاك  متنقال بني البالد العربية وهاربا من بطش السلطان

، ورمبا رأى  ، ولذلك يشبه نفسه باملتنيب وال سيما يف سلطة اللسان اإليراين وعذابه مث تسليمه للذين فر منهم
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حىت لكأن الذي قتل املتنيب هو أشعار مظفر النواب اليت يدمغ ا أمثال  ، شعره هو أشد وطأة من شعر املتنيب
، ولذلك تنبأ لنفسه وقد أسقط عليها اسم املتنيب يف ظل الواقع العريب املعاصر بطول  أعداء املتنيب يف كل مكان

  :الترحال الذي رمز له بطول احلداء املرافق للسفر يف املخيال العريب
كأن اجلمال بوادي اجلزيرة سوف يطول /  أيا وطين ضاق يب اإلناء / يف احلب حلو يساء  يسيء إلينا العراق و

وتعشقه يف العذاب / ألمر يهاجر هذا الذي امسه املتنيب / كأن الذي قتل املتنيب لشعري ابتداء / عليها احلداء 
  . 1زأة و التجزؤ فيها جزاءفأرض جم/ وما قدر أنه يف اجلزيرة يوما ويف مصر يوما ويف الشام يوما / النساء 

، "جزر امللح"واهلم يف قصيدة  ويؤكد فكرة االرحتال اإلجباري املتقاطعة مع ارحتال املتنيب وليايل السهاد
من ورائه إال  االستعداد  فويبوح يف حوار داخلي بتعبه من ركوب البحر وكرهه فعل اإلرساء الذي ال هد

  : لرحلة أخرى
شعر  فأشعل تفعيلة / كأن الكوفة فيها وأبا الطيب سهده اهلم/ مك بالشعرموشاة أحال/ يا ولد البحر

  ...2وليس هلا من هدف هذي الرحلة/ وتعبت من البحر وتكره فعل اإلرساء/... قنديال
  

،  ، ويشكو له مما آل إليه أمر الشعر أما معني بسيسو فسيتدعي شخصية املتنيب رمزا للشاعرية اليت ولت
، ويستعري إحدى  تسلل إىل حظريته من ال ميتون إىل الشعر بصلة" النواطر"شعر ومحاته ففي غياب حراس ال

  : عبارات املتنيب الشهرية لوصف هذه الطائفة املستقلة الوصولية من قوله
  

   .3ن وما تفىن العناقيدمحىت بش  نامت نواطري مصر من ثعالبها  
  

الشعر " يف عنوان القصيدة  4"آلبقني اصار اخلصي إمام ا" صدر البيت السابق له ويوظف معىن
هؤالء السالطني املنقوصني من أشباه كافور عما آل إليه أمر الشعر يف ظل  ليعرب" وخصيان السالطني

، العبيد وغلمان االستعمار  الذي ميثل أحد وجوه السلطة اليت لعبت دورا يف قمع الفن وحماربته اإلخشيدي
اخليل والليل "لثعالب املتسلقني يف غفلة أو نوم املتنيب وكل الذين مل يعرفوا ال الذي رمز له بالقياصر، وأولئك ا

  :وال القوايف احلادة الفاعلة فعل السيوف البواتر 5"والبيداء
  

/ من وحل الضفائر/ ن قد شده النخاسمكل / ، وغلمان القياصر/ ، يا أبا الطيب خصيان السالطني
كالبيض  والقوايف وهي/ وبيداء املخاطر/ ، يعرف اخليل وال الليل كل من مل/ كل من لطخ باحلرب األظافر
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بشمت / ثعابني احملابر/  دقت األجراس للصيد/ وقم صح القياثر/ ، يا أبا الطيب قم صح النواطري/... البواتر
  1.هذي الثعالب/ ، من حلمنا

  

فية كل من تسول له ليقدم قراءته اخلاصة ألسباب تصفيتها وتص عـفـابن املقكما يستدعي شخصية 
حليوان، فما نفسه توعية الناس ولو بأدب رمزي كالذي نقله ابن املقفع يف كتاب كليلة ودمنة على لسان ا

سباب سياسية متتد إىل كرسي السلطان، إذ كثرية هي القصص اليت تدعو صراحة إىل االحتاد الزندقة إال غطاء أل
كل ما قدمه للسلطان من خدمات وما نقله له من ثقافات  ضده وحتكم عليه باملوت، فلم يشفع البن املقفع

، وهو املصري الذي لقيه جل املثقفني املعاصرين الذين حاولوا التقرب من احلكام  األمم األخرى يف سياسة امللك
أحالم عبد اهللا بن "، يقول كاشفا عن أسباب مقتله كما يراها يف قصيدة  وتبصرم مبا جيب أن يقدموه

  ":املقفع
  متوت حني تسقط /  متوت أيها امللك/  قتلت حني قلت لألسد/...  قتلت حينما علمتك الكالم... 

  

  .2يف الشرك/  اليمامة الزرقاء
يهدي إليه مقامة جديدة ال تكاد ختتلف عن مقاماته  بديع الزمان اهلمذاينويستحضر يف قصيدة ثالثة 

 "بغداد يقاض" "مخار البصرة" "وراق الكوفة"بشخصياا  املنتقدة، ويستعري منه لغته الساخرة وأجواء مقالته
، ويتبع جه "..وأواء النطاح" "الشراح" "الفقهاء"  "موالنا" "قمر الدولة".." جارية"" دسائس خيل السلطان"

  .اليت بىن عليها اهلمذاين مقامته3"حدثتين"يف افتتاح مقامته الشعرية بصيغة
ناس احتجاجا على مآسي العصر ورفضا لسرية خاطئة إىل النهوض لريى ويدعو البيايت املعري املعتزل ال  

  :، رافضة الذل واهلوان  حركات باحثة عن احلريةمر تـثبواكريا الرفض والتمرد 
وماليني املساكني / قم تر األفق مشاعل / وردة محراء والريح غناء / ، والسماء  قم تر األرض تغين  

  .4ع مشسيف الدجى من أجل أن تطل/ تقاتل 
، وتسقط حلم  ، وتئد كل أحالمها بالنصر واحلرية املنشودة ولكن القوى األخرى تقف هلا باملرصاد  

  . عودة املعري وأمثاله من الرافضني
اليت اكتفى مظفر النواب بالتلميح  "احلركة القرمطية"ومن احلركات الثورية اليت عرفها العصر العباسي 

  : ، يقول  ءه إىل القرمطية اليت يؤمن ااقدم هلا، واملعلن فيه انتمملالواضح ا بعد تعليقهإليها بقرائن عديدة 
، وأنا أيضا مع  وأنا قرمطي أولئك قالوا مشاعة األرض ومشاعة السالح ولكن مل يقولوا مشاعة اإلنسان"
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 ، فهي حركة فالحني إمسهادون ذكر  .1"مشاعة األرض ومشاعة السالح ولكن لست مع مشاعة اإلنسان
قامت على نظام امللكية اجلماعية وعدت عند بعض املؤرخني أول تنظيم نقايب عمايل يف اتمع اإلسالمي، كما 

وإىل ذلك يشري مظفر النوابكما يشري إىل احلركة التمردية  2، عدت عند بعضهم اآلخر أول حركة شيوعية فيه
اجلوع والقهر، ومثلهما الكثري  يف البدء كهموكالمها ثورة فقراء وحمتاجني حر" جـورة الزنـث"السابقة هلا 

  : ، يقول من انتفاضات الشعوب املعاصرة وثوراا
  

أشهد /....تلك شيوعية هذي األرض/  يطلق يف أقصى احلنطة نارا/  كان القرن الرابع للهجرة فالحا
  .3...أين من شيوعية هذي األرض

  

ة عند سعدي يوسف رمزا لكل ثائر يقف وعن ثورة الزنج جند شخصية قائدهم علي بن حممد حاضر
  رة ملا جاء يف املصادر التارخيية العربية اليت تعرض احلركة يوهي صورة مغا ، يةجنوجه البريوقراطيني بكتائبه الز

  

   .4باعتبارها فتنة
مي إشارة بابك اخلر ىليشري مجيل شلش إ) يثاقدميا وحد(ويف قراءة خمالفة لقراءة مظفر النواب للشيوعية 

  : عابرة يرمز ا إىل كل الذين حاولوا النيل من العراق وباءوا بالفشل
  

ومدوا / ، ، وظنوا ، وقالوا أحقا طغى اآلخرون/ ومحر اجلنادب مرت ببابك/ أحقا خفافيش بابك
  5...لعينيك/، ، وحنوا ، وصالوا حبال اجلنون

  

،  وما عاثه من فساد وهوالكوار ـالتت، صورة  ليختم العصر العباسي بآخر صور الطغيان والدمار
يستعريها للتعبري عن هوالكو العصر وما يبثه من رعب يف النفوس ولكن ال يستطيع الوقوف يف وجه أجماد 

  :   الكلمة
  

خلف أسوار  .../للشعب أغين.../ لينبوع اهلوى والفن / "هوالكو"مل أزل يف ليل/  ، يا رفاق الكلمة
  .6التتار ارمة

  

هذه الصور القامتة غالبا اليت احتمى ا شعراؤنا واستعاروها للتعبري عن قضاياهم وبالرغم من كل 
، وجدناهم ال يكتفون بالقدمي فقد أطلوا على العصر احلديث وما عرفه من ثورات حتررية  ورؤاهم ومواقفهم
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 1اد ومسيح القاسماللتني استعارمها توفيق زي اهلتلرية والفاشية، منها وحركات فاشية غري بعيدة عما شهدوه
اليت سقطت على مدينيت  القنبلة النووية، ومنها جرمية  للتعبري عن فعل الفاشية اليهودية يف الشعب الفلسطيين

، ، إن مل يكن ماديا فمعنوي، استعارها بلند احليدري ليعرب عن الدمار الذي حل مبدينته هريوشيما ونكزاكي
لنظام اليت متنعه من العودة إىل بيته وحتاصره وتريه املوت يف كل وعن اخلوف الشديد الذي تلبسه من عيون ا

، يقول يف  ا بسطه ذات يوم على هريوشيمام، فما جدوى الفرار منه وهو يبسط سلطانه على املدينة كمكان
  : "هريوشيما العودة إىل"قصيدة 

  

  .2مكانيك ومن ألف سيجيء إل/  فلتصمت/  واملوت هناك/  هنا/  واملوت/  أأعود ألحبث عن مويت
  

، ألبسها مظفر النواب بطله صالح الدين األيويبومن األبطال الذين استدعاهم الشعراء شخصية 
وأرفقها حممود درويش بشخصية خالد بن . 3"صالح الدين يف أيامنا" هاالذي ير"خالد اإلسالمبويل "التارخيي 

  " :الصوت الضائع يف األصوات"الوليد، يقول يف قصيدة 
  

والذي يعرف /  !خبلخال امرأة / وخالد بيع يف النادي املسائي / ح الدين يف سوق الشعارات، وصال
  .4يشقى

  

، ويفضح احلاضر بإطفاء  وفيها يعرب الشاعر عن شقاء اإلنسان العريب عندما يعرف ما آل إليه البطالن
  . بل وجتاهلهم له ، ورمبا أراد إدانة سادة احلاضر يف تعاملهم مع املاضي املشرق5وهج املاضي

إىل جانب صالح الدين الرمز التارخيي اإلجيايب رموزا تارخيية " امليالد"وحيشد مسيح القاسم يف قصيدة 
  : بطبيعتهما التدمريية للثقافة واملقدسات اإلسالمية ) الصليبيني -هوالكو (سلبية 

/ وال خيل الصليبيني/ وسا إىل أهله وال فردوسنا املردود فرد/ ال كتبنا امللقاة حتت نعال هوالكو ...أيب 
/ فمن حيب ألطفايل /، للمنفى تشد خطاي لألنقاض/ وال جندينا اهول يف حطني / وال ذكرى صالح الدين 

  .6أشيد مصانعا كربى
بني ذلك املاضي وهذا احلاضر و رؤيته الثابتة املتمثلة يف التشبث باألرض يصنع طريقه الواضح فالشاعر  

  . ارها للوقوف ضد عمليات االقتالع و التهجري و النفي و أساليب مصادرة احلياةو السعي إلعم
  

   : ينـوروث الديـاملالتصويـر  -
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كان الدين وال يزال مصدر إهلام سخي لدى مجيع الشعوب، ملا ميثله الشعور الديين من أمهية بالغة يف 
اره وموضوعاته وصوره من األشياء اللصيقة به حياة األفراد واجلماعات وإذا كان الشاعر عادة ما يستلهم أفك

ومن حميطه اخلاص فإن الدين يأيت يف مقدمتها ملا حييط به من قداسة وإجالل تتفق عليها مجيع الشعوب وإن 
، على مر العصور، وحفل األدب العاملي بالكثري  ، استمد منه الشعراء موضوعام وصورهم اختلفت األديان

ب املقدس مصدرا اظيمة املتمحورة حول موضوع ديين أو شخصية دينية فقد كان الكتمن اآلثار األدبية الع
يون منهم نسفنت الروماو،  ، من شخصياته وقصصه للشعراء الغربيني يستمدون منه الكثري من النماذج األدبية

هو عادي بالشخصيات الدينية املتمردة املطرودة كالشيطان وقابيل، وجعلوها منوذجا للتمرد على كل ما 
، ومن أدبائهم من تأثر ببعض املصادر 1ومقرر ومفروض وعربوا عن تعاطفهم معها ملا عانته من عذاب ولعنة
الكوميديا "يف ملحمته الشهرية " دانيت"الدينية اإلسالمية ويف مقدمتها القرآن الكرمي، منهم الشاعر اإليطايل 

الذي قرأ القرآن يف ترمجته الالتينية واألملانية " غوته"ملاين اليت استلهم فيها قصة املعراج، والشاعر األ" اإلهلية
، 2وحاول ترمجة بعض آياته واستلهم منه ومن التراث اإلسالمي الكثري يف ديوانه الشرقي للمؤلف الغريب

، 3"املشرقيات"ه الفرنسية وتأثر به يف ديوانه الذي قرأ القرآن يف ترمجت" فيكتور هيجو"والشاعر الفرنسي 
أثره يف الشاعر العريب املعاصر  اإلجنيلية والتوراتيةالقرآنية و ك كان للموروث الديين مبختلف مصادرهوكذل

، فقد استحضر الشعراء من شخصياته وقصصه ونصوصه إللقاء مزيد من األضواء على  ومنه يف شعر احلبسيات
نوا باملوروث التارخيي إلبالغ عوجاج فيه كما استعاالواقع العريب الذي طاملا رفضوه وقاوموا مظاهر اال

مواقفهم منه ولعل أهم ما استحضروه منه كان إما للنقد الذي غالبا ما كان يوجه للمستعمر وأذنابه ويأيت 
سخريوطي الذي اتفق الغاصب اليهودي يف مقدمتهم مجيعا أو للحاكم العريب وسدنته مثلما هو رمز يهوذا اإل

وقد اتفق الشعراء  ، لتمجيد الثورة وأبطاهلا وختليد تضحيام، وإما  انةعلى اختاذه رمزا للخي الشعراء مجيعا
  . مجيعا على اختاذ املسيح وقصة الصلب منوذجا مثاليا لكل تلك البطوالت

فلكي يعرب الشاعر الفلسطيين خاصة والعريب عن سخطه مما يعيث االحتالل  واحلكام من فساد استعان 
، فتعميقا ملرارة املفارقة "ريـزامـم"بنصه كما فعل مسيح القاسم يف قصيدة باملوروث التورايت نفسه أحيانا 

، من  أدخل الشاعر يف جزء كبري من القصيدة تعابري وصورا توراتية " تحول املظلوم إىل ظامل متجرببالعجيبة 
لفلسطيين حتت وأضفى عليها بسخرية مريرة عودنا عليها من الواقع ا 4"!...، ومن سفر إشعياء بالذاتاملزامري

يأمرهم بطاعة أوامر " مزمور اجلنراالت"، هو  جديدا خاصاا أقدام وأسلحة اجلنراالت الذين يتلقون مزمور
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الذين " نيينيمزمور بقايا الفلسط" مقابلهأمريكا واتباع ج اهلتلرية ودك البيوت اآلهلة وإراقة دماء ساكنيها ويف 
، إا الطائرات أو النسور املعدنية اآلمثة ! ، واأليدي األثيمة از والناباملغيستغيثون بالعامل كله وال جييبهم إال ال

، اليت جاءت حلائط املبكى مبزامري غري و كل ما ميكن أن ختلفه من ضحايا وأيتام و دمار كما يسميها الشاعر
شعياء ويستنجد به شعياء آالمه وآالم شعبه إلإويشكوا الشاعر يف مزمور أطفال العامل ومزمور أحفاد . ! تقية

  : لنجدة أطفال فلسطني لكي يلعبوا دون خوف وتتكون القصيدة من أربعة مزامري
  مزمـور اجلنـراالت            

  

أعبدوا أصنام واشنطن، /  نصدر األمر لكل امللحدين األشقياء/ امسعوا يا آل إسرائيل صوت األنبياء
ويف القلب / سي. يب . علوا أبناءكم قربان آى واج/  خالطوا أوثان بون القاتله/ قوموا واعبدوها

  .وأريقوا حتت رجليها الدماء/ بامسها دكو البيوت اآلهلة/ احفظوها
  

   نـنيييايا الفلسطـور بقـمزم    
  

من هنا من غزة /  أيها العامل تدعوك العصافري اليتيمه/  من مطهر األحزان يف ليل اجلرميه/  من هنا
 / !، والنابامل واأليدي األثيمه الغازفرد / أيها العامل ندعوك../ دس القدميهومن جينني، والق/  املوت،

أفواج /  -إىل صهيون -مل تكن حاملة من آل صهيون/  وانقضت نسور معدنيه/  ، كان يا ما كان...
  .. .وغازا.... نارا/  ماذا محلت؟... يا إله اد:  مزامري تقيه.. مل تكن حاملة حلائط املبكى/ البقيه 
  /  !!وهوانا... ويتما...وصلبانا... وجماعات/  ودخانا

  

  مزمـور أطفـال العـامل          
  

رد من يظلم مرياثك من ../ والثكاىل واأليامى/  رد من يذبح يف القدس اليتامى/  يا إله االنتقام
  .! رد للماكر مكره/  شق للفاسق حفره... /  يصلب يف القدس السالما

  اد أشعيـاءمزمـور أحفـ         
اض اليوم لكي  ... / كيف ال تبلغهم دعوى األرامل؟/ ... يا أشعياء الذي أغفى قرونا وقرونا ..

  1...وال خيشون أنياب الصالل/  يلعب أطفال فلسطني
وكما ختيل مسيح القاسم مزامري جديدة على لسان يهود العصر حتكم دم البيوت وذبح اليتامى 

اخلارج عن دائرة  "املزمور احلادي واخلمسون بعد املائة"مود درويش يف قصيدته كذلك يشري حم ،والثكاىل
مزامري داوود املائة واخلمسني إىل ما يرتكبه اليهود من جمازر حتت غطاء الدين أو هذا املزمور اجلديد 

: القدمية املزعوم الذي حتول إىل حجارة يف أياديهم يرمجون ا الشاعر ويعيدون الكرة يف سبيل أساطريهم
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/  صار جلدي حذاء/ ... قرب بيارة الربتقال/  وأعادوا اغتيايل/ رمجوين ا/  واملزامري صارت حجاره
  1...لألساطري واألنبياء

ويعود معني بسيسو إىل القصص القرآين ليذكرهم بنكوصهم الدائم وتقلبهم حىت على أنبيائهم، 
ايز أبو مشالة من سياسة اليهود املقلوبة، تستقدم وإذ يعجب ف. 2"العجل الذهيبأكلة قربان "فيسميهم 

ألرض فلسطني اليهود من كل أحناء العامل وحتكم على الفلسطنيني بالطرد والتهجري فإنه يتساءل إىل أين 
، إىل مىت يظلون  سريحل عن القدس أو يافا وعكا ويسائل أبناء وطنه يف دعوة صرحية منه إىل الثورة

إذ عربوا ر األردن إىل أرحيا ذات  يهوشع بن نونلعائدين الذين شبههم جبند كالضيوف يرقبون اليهود ا
  : 3...دكوا أسوارها وقتلوا رجاهلا ونساءهاويوم 

؟  وكيف نغادر حبرا لعكا/  ؟ وكيف تعلق نافذة احلب يف أرض يافا/  ؟ وأين سنرحل يا قدسنا
/  دقات جند يهوشع يعود إلينا بدرع احلديد ونرقب/  وأين نقيم هياكل للوهم، نبين خطوط الظالم البعيد

  كأن هلم أرضنا والتراث، / .... كأنا توابيت عهد حتطم/  نا ضيوف على بيتنا والتراب رحلأوحنن ك
  .4وحنن التماثيل منذ األزل

  

  

، القائد العسكري  ويتنبأ هلم مسيح القاسم الذي عهدناه متحديا مقاوما مبا بعد يهوشع بن نون
لشمس بعدم املغيب حىت يكمل فتحه، وحيذرهم مما ينتظرهم بعد موت يهوشع من أظافر الذي أمر ا

والسماء حجب  مالغروب ألن يهوشع مات وال أحد يستطيع تأجيل الظالم فصالم خاوية وبني دعائه
  : من الذنوب ترده خائبا وأرحيا حمصنة شاخمة األسوار

  

بينكم /  لن يرقى هلا صدى صالتكم/  مسال تسجدوا للش/  ! يا حائرين يف مفارق الدروب
/ تدمرت واندثرت أسطورة السماء/  ال ترفعوا أيديكم إىل السماء.. ال تركعوا / وبينها سقف من الذنوب

 سور أرحيا شامخ يف وجهكم إىل األبد/  الغروب هلوامتستفال تستوقفوا الشمس، وال /  يهوشع مات...
  / ولن يؤوب ... يهوشع راح/  أظافر الغروب/  غوص يف أعماقكمسرعان ما ت/  ! يا ويلكم! يا ويلكم/ 

  

  5!.يهوشع مات
 بنجمة داوودويف سخرية ينتقد مظفر النواب ضمنا سلطان إسرائيل على دول اخلليج فيكين عنها 

  .6للتجاوب معها جريويدعوها إىل االبتهال مبا آل إليه أمر دول النفط من 
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أول قاتل على  لـقابيبت خطيئة وحلت عليها اللعنة شخصية ومن الشخصيات املنبوذة اليت ارتك
دينية املوروثة وجه األرض متحديا إرادة أبيه وإرادة اهللا، وقد أخذ يف الشعر املعاصر داللة قريبة من داللته ال

، فهذا مسيح القاسم جيب أن ينتصر هلابيل الذي هو رمز كل  ولكل معتد ظامل فهو رمز لكل قاتل سفاح
ني على وجه األرض ويعطيه فرصة أخرى للدفاع عن النفس، فيحور املوروث الديين إىل ما كان املظلوم

إىل أن " السرطان "يتمىن حدوثه من انتصار للحق واندحار للظلم والظاملني، ويذهب يف مقدمة قصيدة 
راد بذلك أن ، ورمبا أ1الصراع مازال مستمرا بني قابيل العصر وهابيله، وال احد منهما صرع اآلخر بعد

، وهو املعىن نفسه الذي يذهب إليه  ميبعث يف نفوس أبناء وطنه األمل يف االنتصار على مغتصيب أراضيه
تيمنا بصمود املناضلني 2"قابيل فينا ما اوى أخوه: "يف قوله" إىل مجيلة بوحريد"السياب يف قصيدته 

  .وانتصارهم اآليت
، بينما يستعمل هابيل رمزا لالجيء الفلسطيين  اجلاينللمحتل  ارمز" قافلة الضياع"ويستعمله يف 

  : املشرد عن أرضه
قابيل أين /  ، كورت النجوم إىل نداء آمادها لتصيح/  قابيل أين أخوك؟ أين أخوك؟ مجعت السماء

  .3يرقد يف خيام الالجئني/  ؟ أين أخوك/  ؟ أخوك
جلرمية من ضياع وعذاب وندم ميزق إىل ما بعد ا" قارئ الدم" و "املخرب"ه يوينقلنا يف قصيدت 

قدميا وحديثا، اختذه يف األوىل رمزا للمخرب " اللعنة والتيه"أوصال اجلاين وال أحد ينقذه من ايته احملتومة 
، ويف الثانية رمزا للطاغية السفاح وقد اقتيد إىل احلساب، فلم جيرؤ 4"وريث قابيل اللعني"الذي ليس إال 

  : ي ترتف دما وتذكره جبرائمهعلى النظر إىل ضحاياه وه
  .5وأنت يأخذك الدوار/  قابيل حدق يف دماء أخيه أمس

  رقعة أوسع من اهتمام شعرائنا رمبا ملا ميثله دور  6"الرخيصة أو الندم املراخليانة "رمز  وذاـيهوحيتل 
  

شلش  مجيل مد، فقد استدعى شخصيته كل من بلند احليدري وحم يهوذا العصر اخلطري فيما آل إليه أمرهم
، واتفقوا مجيعا على داللة اخليانة والسقوط والغدر اليت  والبيايت والسياب ومظفر النواب ومسيح القاسم

،  ، وحلت عليه اللعنة اشتهر ا يهوذا األول تلميذ املسيح الذي أسلمه للكهنة مقابل ثالثني قطعة فضية
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ايتان أليمتان  اآلخر وكلتامها، 1املسيح يف بعضها، ومصلوبا بدل  وانتهى نادما منتحرا يف بعض الروايات
للسياب يغري الكالب بأطفال املدينة " مدينة السندباد"فهو يف  ، لكل من سولت له نفسه بيع إخوانه

  :  تنهش حلومهم يف املهود وقد تلطخت ثيابه بدمائهم
  

تأكل من /  بيوت، الصغار وال على مهود إخويت/  سلط الكالبي/  فيها يهوذا أمحر الثياب
  2..حلومهم

ومالحقام كامنا يف بعض الناس الذين زعزعوا ثقته ويراه مظفر لطول ما عاناه من أذى املخربين 
واقترن عند كل من  .3"ويهوذا يكمن يف بعض الناس برغم دالالت اخلري" : وإن بدوا خريين يف ظاهرهم

باملسيح وقصة الصلب اليت سنقف " ائد إىل يافاقص"والبيايت يف " املسيح بعد الصلب" السياب يف قصيدة 
رمبا كان األخ أو اجلار اللصيق أو صديق العمر احلميم كما  ، عندها الحقا ومحل داللة اخلائن املقرب جدا

فغدر وباع بينهما الذي مل تشفع له كل الذكريات اجلميلة 4"يهوذ"نفهمه من قراءتنا لقصيدة بلند احليدري 
فإىل جانب توكيد فكرة اخليانة ينقلنا " توبة يهوذا"، أما يف قصيدة  خريوطي معلمهسكما باع يهوذا اإل

الشاعر إىل ما بعدها من عذاب نفسي عاشه يهوذا األول وانتهى به على حد بعض الروايات إىل االنتحار 
ولكن ليزيد ، ويعيشه يهوذا املعاصر ليس فقط بينه وبني نفسه  أو التوبة اليت أصبحت كناية عن االستحالة

،  الشاعر من عذابه تصور العار الذي ال يقف عند اخلائن وإمنا ميتد إىل أبنائه خنجرا يوغل يف قلوم
  :  كم على نفسه بالتيه واللعنةحيولكنه  أيديهم سجل على لسانه اعترافاته املؤملة بني يو

  

اتركوين لعنة /  ينواتركو/  فانكروين يا صغاري/ أن حكم املوت لن ميسح عاري /  أنا أدري
  .5عاري/  تغسل/  علها/  من نار لنار/  تزحف يف التاريخ

  

هذا وقد استدعى الشعراء الكثري من شخصيات األنبياء عليهم السالم بدرجات متفاوتة لغايات 
خمتلفة، منهم نوح وصاحل ولوط ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداوود وسليمان وزكريا وحيي وإرميا 

  .وعيسى وغريهم
اهلجرة من السفينة والرحلة لإلشارة إىل يوظف حممود درويش قصة   -υ- وحـقصة نفمن 

فلسطني قسرا أو اختيار واليت ال ختدم القضية الفلسطينية باسترتافها للوجود الفلسطيين يف الداخل، فيناجي 
من كل زوجني  نوحا ويتوسل إليه أن يهبه غصن زيتون ومحامة من أجل البقاء مثلما أخذ معه ذات رحلة

  : اثنني ويرجوه أال يرحل م مهما حدق م املوت ألم ال يستطيعون العيش بال وطن
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/ إن املمات هنا سالمه/  ال ترحل بنا/  يا نوح/...  !محامة..ووالديت/ هبين غصن زيتون ! يا نوح
   1.ولتكن أرضي قيامه../ أرض إنا جذور ال تعيش بغري

  

ايا حديثه عن اخلذالن العريب للقضية الفلسطينية مقابل غنائم تافهة إىل ويشري مظفر النواب يف ثن
لقد ذحبت ناقة اهللا واقتسم : " اليت عقرها القوم وتنكروا لكل ما وعدوا به نبيهم حـة صالـناق

  .2"السفهاء
  

قوم لوط الذين كتب اهللا على املدينة بسبب عصيام وإصرارهم " دومـس"أما البيايت فيستعري 
الفاحشة باخلراب، ليعرب به عن سدوم العراق املعاصرة املصرة على الظلم والفساد املنذرين بتحول  على

  . 4"البلدة اليت آل إليها إنسان العصر"، ورمبا كانت سدوم هي 3سكنها األشباحتالعراق إىل أطالل 
  

،  نائه اليومفليشكو إليه فعل أب وبـالنيب يعقوإذ يستحضر كل من مسيح القاسم ومظفر النواب 
يقدم مسيح القاسم القصيدة بنص من التوراة يقضي بعقاب من تعدوا على شريعة " طفل يعقوب"ففي 

، ويرتكز يف قصيدة 5 الرب، وليحذر أبناء يعقوب اجلدد من ذلك العقاب ما داموا قد خانوا عهد الرب
زوهم احلديث لفلسطني وما نتج عنه وغ تيه بين إسرائيلعلى املوروث التارخيي الديين لإلشارة إىل " غرباء"

الذين يرفض الشاعر تسميتهم " اآلخرين"، والتوكيد على أن وجود هؤالء  من رحيل للشعب الفلسطيين
 ، ، جمرد حدث طارئ وغريب عن األرض وساكنيها وال بد من زواله هموجودلتعميق داللة رفضه ل

  : ،وهو ما نلمحه ضمنيا الفلسطيين أيضا حمدوداأن سنوات تيههم حمدودة ال بد أن يكون عمر التيه ما فك
  

؟ ..فإىل أين/  يوم عاد اآلخرون... ورحلنا/  مث عاد اآلخرون/  سنوات التيه يف سيناء كانت أربعني
   .6؟ وسنبقى غرباء/  وحتام سنبقى تائهني

  

بأخيهم ويردفها يف مقطع آخر بفعلهم  7"ويعقوب راقب بنيك" ويكرر مظفر النواب شكواه ليعقوب 
آه من اجلب .../ لكنه اجلب/ راقب بنيك فما افترس الذئب يوسف../ آه يعقوب: "باألمس واليومف ـيوس

                                                
  .117 – 116 –الديوان  –حممود درويش  - 1 
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  .132 – 131الديوان  –مسيح القاسم  - 5 
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ولعله يرمز بذلك إىل القيادات العربية اليت ترى ما يعانيه الشعب الفلسطيين الغارق يف . 1..."يف األمة العربية آه
  : ي أراده معني بسيسو يف قوله، وهو املعىن نفسه الذ جب أبناء يعقوب وال تفعل شيئا

وإن أضاف إليه عبارة أخرى توحي . 2"آه قد ألقى له احلبل هلك/  مل يزل يوسف يف البئر ومن"
مل يلقوه يف فهم بضعف هذا املتخاذل اخلائن القضية بينما يذهب مصطفى املهاجر إىل اختاذهم رمزا للخيانة 

/  يوسف باعوه ببضع دراهم:  مثلما باعوا كل قضايا األمة،  ببضع دراهم" للطغاة"اجلب فحسب وإمنا باعوه 
  3...مثين / فارغة / علبة كربيت / باعوين .../وأنا يا سادة

  

رمزا للصرب الطويل صرب املواطن العريب على مرارة  -υ- وبـأيويستحضر مظفر النواب شخصية 
ه ويشكو على لسانه ويبوح بآالمه وصربه ، بينما يتخذه السياب رمزا ملعاناته الشخصية وآالم4الظلم والطغيان

، 5"أليوب اقالو"و" سفر أيوب" ورضاه كما جاء يف القرآن الكرمي بل وميتزج به امتزاجا كامال يف قصيدته 
  .وإن سجل بعض الضجر واألمل يف بعض مقاطع األوىل

  

علیهما -ى ـح واملصطفـاملسي منيستدعي حممود درويش كال " نشيد للرجال"ويف 
، وينوب عنهما  يسأهلما عن درب خلالصه وخالص شعبه من السجن الكبري الذي حييط م - مالسال

 ، األول يدعوه إىل املضي يف دروب الشهادة والثاين يدعوه إىل الصمود والتحدي بإجابتني متقاربتني متكاملتني
فإن حالوة /  ن والسجانحتد السج:   -ρ- وجييبه الرسول !" أماما أيها البشر! أقول لكم"، جييبه املسيح 

  .6"تذيب مرارة احلنظل/  اإلميان
ظاهرة الفتة لالنتباه يف شعر احلبسيات  7"التضحية املطلقة والفداء النبيل"رمز ومتثل شخصية املسيح 

الصادر عن شعراء قدموا تضحيات جسيمة يف سبيل احلرية سواء حريام الشخصية وحرية أقالمهم أو حرية 
وذلك لقرب شخصية املسيح ال سيما يف املوروث املسيحي من جتارم الذاتية، وخصوصا  أوطام وشعوم،

فقد حضرت فكرة الصلب عند جل الشعراء الذين  8فيما يتعلق بتجربة الصلب والفداء واحلياة من بعد املوت
رهم وتقنع استدعوا هذه الشخصية، وعلى ملمح الصلب أسقطوا كل اآلالم اليت حتملوها وحتملها إنسان عص

                                                
  .343 –املصدر نفسه  - 1 
  .237 –األعمال الشعرية الكاملة  –معني بسيسو  - 2 
 .105- 104 –حاضر كالبكاء غائب كالوطن  –مصطفى املهاجر  - 3 
  .518 – 516 – 325  - نفسهاملصدر  –مظفر النواب  - 4 
  .296، 248/ 1 –الديوان  –  السيابو ، 90 –لشخصيات التراثية استدعاء ا –علي عشري زايد  - 5 
  .157 – 156الديوان  –حممود درويش  - 6 
 . 252 –األسطورة يف الشعر العريب احلديث  - أنس داود   - 7 
 .147- 135– 1986 – 2ط –بريوت  –منشورات دار املشرق  – العهد اجلديد  –انظر الكتاب املقدس  - 8 
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، خمتاال حنو اجللجلة أو مصلوبا وكثريا ما امتزج عندهم ملمح الفداء مبلمح الصلب، 1بعضهم بشخصية املسيح
وما يتحمله الشعراء من آالم السجن بكل عذاباته اليت سلطنا عليها الضوء يف قراءة السجن من الداخل، إمنا 

ومبادئ فعند مظفر النواب مثال يتالزم الصلب والعذاب يف  يتحملونه فداء ملا التزموا بالنضال يف سبيله من قيم
قوله مستحضرا مشهد الصلب كما ترويه املصادر املسيحية ومركزا أيضا على ما بعد الصلب من عذاب للذين 

  : سامهوا يف تعذيبه وصلبه
  2.انسألوا قدمي الغفر/  فارتج صلييب وااروا من أملي/  دقوا كفي مبسمارين من الصدأ البارد

هذا وقد شاع تصوير اإلنسان الفلسطيين املشرد يف صورة املسيح وهو يواجه حمنة الصلب، ليس فقط 
من جمموعة  3"أغنية"عند الشاعر الفلسطيين ولكن يف الشعر العريب املعاصر عموما، نذكر من ذلك قصيدة 

 4. "...سف يف قيودهرا، عاريا، منفيا، ييسوع" قصائد البيايت املهداة إىل يافا إذ يصور اإلنسان الفلسطيين املهجر
       .األبوابكل ، فقد أوصد يهوذا يف وجهه  أو وطنه" يافا"مصلوبا عند كل املداخل املؤدية إىل مدينته 

دون أن يفقد األمل يف عودته إىل " صوت من الغابة"وقد تقمص حممود درويش شخصية املسيح يف قصيدته 
   :  الدار

فرمبا أرجع / أقول للغربان ال تنهشي/ !  وكنت مصلوبا على النار../ اء الصدىج/ من غابة الزيتون
  .5للدار

  لصوص الصلبان من أصحاب "وإن رحب بسيسو باعتالء ألواح الصليب فإنه يرفض أن يتاجر بصلبه 
  

اليت اقتبس عنواا من بعض أحداث الصلب كما " كأس اخلل"ويتعجب يف قصيدة  6، الشعارات واملتسلقون
باختيار " برأبا"بينما يطلق سراح اللص الشاعر أو املسيح للصلب جاءت يف الكتاب املقدس كيف يقتاد 

، ويشحن القصيدة جبل 7وأمثاله من الطلقاء كثريون -باراباس–أو كما يسميه الشاعر  –األحبار والشيوخ 
ح من شتم وسخرية وجتريد من األحداث الواردة يف النص الديين املسيحي مثل شراب اخلل وما تعرض له املسي

الثياب وإكليل الشوك الذي ضفره جنود احلاكم ووضعوه على رأسه وخيتمها مبلمح البعث أو القيامة والترائي 
  : ومحلت داللة األمل عند الشاعراملقدس كما جاءت يف الكتاب 

  

                                                
  . 82 –ريب املعاصر استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر الع –علي عشري زايد  - 1 
  . 19 –األعمال الشعرية الكاملة  –مظفر النواب  -   2
  . 1/193 - األعمال الشعرية  –عبد الوهاب البيايت  -   3
 . 300 –األسطورة يف الشعر العريب احلديث  - أنس داود  -   4
  .112 - الديوان –حممود درويش  -   5
  .166 - 165 –الشعرية الكاملة  األعمال –معني بسيسو  -   6
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الشوك على  وإكليل/  كأس اخلل بيمناي.../ بعد الصلب/  من يأخذوا ثويب/  واقترعوا يا شعيب
/ لن أهرب من دريب../ ..ساقوه إىل الصلب وللرجم/  وابنك يا شعيب/  باراباس ابن السكني طليق،/  رأسي،

  .1...يا شعيب/ كيف سأولد من قلبك،/  إن مل أمتزق كيف ستولد من قليب...
سيحي ولكن بداللة ليس مبعناها امل" العائدون من املذحبة"وقد أشار البيايت إىل فكرة االنبعاث يف قصيدته

األمل يف مثار التضحيات اجلسام فقد أول شعراؤنا احملدثون هذا اجلانب من حياة املسيح، واعتربوا أن كل من 
  : يقول 2كما بعث املسيح من املوت،.فكرته ومبدأه يعيش من خالل موتهيقضى يف سبيل فكرة أو مبدأ فإن 

  

  .3"همات لتحيا فكرة نري/  ألف يسوع يف جراحاته
يولد ألف ألف ) مسيح(فمن جراح ألف مناضل" احلب واحلرية"كما املح إليها مجيل شلش يف قصيدة 

  . 4آخرون من أجل وجه مشرق للوطن
املسيح بعد "يف قصيدة واحدة كما يف ) احلياة –الفداء  –الصلب (وقد متتزج كل تلك املالمح 

 ، 5يت استخدمت شخصية يف الشعر املعاصرعلي عشري من أنضج القصائد ال يراها ، حيث للسياب" الصلب
، ورمزا  ورمزا للفادي الذي يضحي بنفسه من أجل اآلخرين للثائر  املسيح رمزاتقمص فيها الشاعر شخص 

نكتفي منها ببعض املقاطع املعربة .  الذي يهب احلياة للجميع" موت الفرد"لالنتصار على الظلم ولو باملوت 
  : عن ذلك اجلمع املوفق

  

مت كي يؤكل اخلبز .../ مل متتين/ والصليب الذي مسروين عليه طوال األصيل/  إذن فاجلراح... 
/  ، صرت بذره البصرت مستق/  ففي كل حفره: كم حياة سأحيا/  ، ، لكي يزرعوين مع املوسمبامسي

../ هوذا، فاصفر ملا رآين ي هكذا عدت/  قطرة منه أو بعض قطره/  يف كل قلب دمي:  صرت جيال من الناس
  .6فقد كنت سره

عما حلقه هو من أذى وآالم  ح رمزا وقناعا يعرب به ومن خاللهفالسياب يتخذ من شخصية السيد املسي"
، يف أن حتدث معجزة كربى  ، ويشي يف الوقت نفسه باألمل الكبري الذي ظل حيمله حىت آخر حياته وعذاب

ونراه وقد أخذ ببطوالت الثورة اجلزائرية يرتفع  7"ويته، تعيد إىل السياب حياته وحي كقيامة املسيح بعد موته
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، ويصنع منها بطلة 1"ملسيحامل يلق ما تلقني أنت " :جبميلة بوحريد إىل درجة أعلى من املسيح وخياطبها
  .أسطورية خارقة الصرب والعطاء والتضحيات

شخصيات ومن الشخصيات املقدسة اليت وظفها الشعراء إىل جانب هذه الشخصيات البشرية 
املوكل بقبض األرواح رمزا لقوى الظلم اليت يراها كل يوم " امللك عزرائيل"استحضر منها السياب  ةـاملالئك

  : وركز على ما ينتاب الناس حلظة انقضاضه" ثعلب املوت"، وقد مساه  تسحق اإلنسان ودد أمنه وحياته
  

، فارس ثعلب املوت/  يرمتي مث يرمتي يف اتئاد / ، ألن ظال خميفا ، خيتص ارتياعا قابعا يف ارتعادة اخلوف
سور /... ، يصك أسنانه اجلوعى ويرنوا مهددا يا إهلي  منه آه/  النصل آه/  ، عزرائيل يدنو ويشحذ املوت

رجفة /  :، حينما يقبل الصياد عزريل هكذا حنن/  ، ال منجى لديه وال خالص ينال بغداد موصد الباب
قدم من مناذج ميكننا مالحظة ثراء املصدر الديين من جهة وارتكاز الشعراء عليه ومن خالل ما ت .2فاغتيال

  . مثلما فعلوا مع التاريخ اإلنساينوفضاء يستوعب جتارم املعقدة واختاذه مالذا حيتمون به من ضغط الواقع 
  

  :  يـوروث الشعبـاملالتصويـر   -
، ويساهم يف إيقاظ ن حوله الشاعر والناس مجسرا ممتدا بني للتراث الشعيب جاذبيته يف كونه ميثل

، وقد تعددت مصادره السيما عند شعراء األرض احملتلة كما مر بنا من قبل يف 3الشعور القومي وإبقائه حيا
ات احمللية واألمثال واألغاين الشعبية ولكنها جمرد ية حيث اتسع صدر بعض القصائد للهجقراءتنا للغة الشعر

لعل أهم مصدر للتراث الشعيب عند الشاعر املعاصر كتاب ألف ليلة وليلة بشخصياته ذات اقتباسات مباشرة، و
وعالء  البحري والسندبادشهرزاد وشهريار ، وتأيت يف مقدمتها مجيعا 4الدالالت الثرية والطاقات اإلحيائية القوية

 .ا الولدانوما اتصل م من رخ ومارد وغيالن ومصباح سحري ومغامرات وخماطر تشيب هل الدين
  أو تقمصوها يف مرحلة من مراحل جتربتهم  السندباد ون هم الشعراء الذين وظفوا شخصيةفكثري

  

، الذي عودنا على 6، أما شعراء هذه الدراسة فمنهم من اكتفى باإلشارة العابرة من أمثال مجيل شلش5الشعرية
، والبيايت الذي أشار  دمة ما يريد إبالغهمراكمة األمساء دون التوغل فيما أحاط ا من أحداث أو توظيفه خل

، تغمر الفرحة فيها كل "ثالث أغنيات إىل أطفال وارسوا"مرة مبشرا باألمل والوعد القادم يف قصيدته إليها 
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تنقخ أغاين احلب يف شراع دا اليت شادها العمال بكدحهم، والريح ااألشياء لتشارك وارسوا فرحتها وسع
 .1شاعر أن يكونه ليحمل لألطفال هدايا من البالد العربيةاد الذي حيلم البالسند

للتعبري عن مأساة اإلنسان " البحار العائد من الشطآن احملتلة"بينما استغلها معني بسيسو يف قصيدة 
الفلسطيين الذي حتول بفعل االحتالل إىل سندباد حبري يبحر من شاطئ حمتل إىل آخر طلبا لألمان وما يكاد 

، وال حيمل من شواطئه احملتلة  باالستقرار حىت يفجع باحتالل آخر جيعله يف أهبة دائمة للترحاليطمئن ويشعر 
وعاد من " وتروي قلبه الظامئ املشتاق إليها وقد قدم هلا مبقطع ، غري ما علق بشراعه من أمواج تذكره بعبقها

  .لقدرة على االستمرارإذ هي مبثابة النور الذي يهبه ا.." ، وقد تعلقت موجة على شراعه شطآنه
وكأن السفر غدا قدره  وحرص على أن خيتمها باملعىن نفسه بعد أن محله بدالالت احلنني والشوق

  :احملتوم الذي ال فكاك منه 
  

يا عاصر /....من حبرنا كقطرة الشعاع/ موجة قد أمسكت شراعي/ يا عاصر الشراع يف أقداحي
  .2طرتني للمصباحلتبق ق/ يف قليب العطشان يف جراحي/ الشراع

  

أما بدر شاكر السياب فتتداخل عنده شخصية السندباد بشخصية أوليس لتأثره البالغ بالدراسات الغربية 
، وكان فون هومر من أوائل القائلني ذا  اليت ذهبت إىل اعتبار األوديسة مصدرا من مصادر شخصية السندباد

لشخصية السندباد احملاصرة بالقمع  ديسيوسمح أويستعري بعض مال" رحل النهار"، فهو يف قصيدة 3الرأي
فكل منهما تاه يف البحار، وكل منهما  "و قلعة سوداء جزر الدم"ب الذي نستشفه من عبارة واالستبداد واخلرا

، ولكل منهما استعداد ملواجهة اهول ورغبة يف االنعتاق من  صادف الكثري من العجائب واملخاطر يف رحلته
يريد احلديث عن سطوة  ، وإن ذهب علي عشري زايد إىل أن الشاعر4تابه احلياة االجتماعيةأسر الواقع ور

، ويف كل األحوال فإن السياب حيور قصة السندباد لتعرب عن واقعه الذي يراه مسدود  املرض وغلبته جلسده
اعر الذي تقنع بشخصية ، فها هو الش ، فال أمل فيه لعودة املغامرين والثائرين مكللني بتيجان النصر اآلفاق

، ، فالبحر هائج مصطخب وال أمل ملن ركبه بالعودة السندباد يطلب من زوجته أال تنتظر عودته من سفره
، وقد سبق وأشرنا إىل بعض السجون اليت  وآهلة البحار وقالعها السوداء يف جزر الدم واحملار له باملرصاد

  :ك خباف عن السياب وغريه من شعراء العراق يقولوما ذل ، كانت تقام يف جزر بعيدة منفية موحشة
هو لن /  والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود/  وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار

  .5يف قلعة سوداء يف جزر من الدم واحملار/  أو ما علمت بأنه أسرته آهلة البحار/  يعود
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سياب ويأسه وانتهى اية ال تكاد ختتلف عن أحزان فهذا الثائر الرافض املغامر مل ينج من تشاؤم ال
ومل يكتف بلند احليدري بالرحالت السبع املعروفة للسندباد .  السياب وبكائياته وصراعه السليب مع حميطه

الذي هو الشاعر الغارق يف غربته حىت للسندباد  جمهولة العواقب، فيضيف إليها رحلة ثامنة  املنتهية بالظفر
، وإن مل يسم السندباد صراحة  ا هو اإلنسان العراقي املضطر للرحيل واهلروب دائما من واقعه، ورمب الضياع

  .اليت مل جين منها ومن حبارها غري التيه املغلق وغري التأهب ملرارة الضياع يف البحار 1"الرحلة الثامنة"يف 
خر، وإن شاع توظيفها حينا وجمردة آ ارـشهريبرفقة  رازادـشخصية شهوإىل جانب السندباد جند  

 عنه  وما يوحي به من وصاية مفرطة وحرمان عرب يف القصيدة املعاصرة رمز للمرأة العربية أسرية عصر احلرمي
إذ  ،2"تعنيه هذه الكلمة من دالالت االستالب والتشيؤ والذل"البيايت بلفظة احلرمي بدال من املرأة أو النساء ملا 

ط امسها يف أذهان الشعراء بالشرق القدمي حيث اجلواري والبخور واحلرير، رتبي هي جمرد جارية تباع وتشترى
" احلرمي"، فهذا البيايت يغين يف قصيدة  فقد حرص الشاعر املعاصر على حتريرها من هذا األسر الشبيه بأسره

  : لشهرازاد اجلديدة املتحررة من أسوار عصر احلرمي
جسدا /  جسدا بأسواق املدينة يف املزاد/ -زاد املعاد  - /! مل تعودي شهرازاد:  ويعود فارسها يغين

  .3 ، يا شهرازاد يا أنت ، يا عصفوريت/  يباع
ويساهم الشاعر نفسه يف الثورة على أسوار احلرمي وأفكارها البالية، ألنه يدرك أن احلياة الراهنة حتتاج 

  .4إىل امرأة حرة واعية تشاركه ثورته على خملفات الشرق القدمي
، إذا "احلجاج والفيلسوف األخرس" حاول معني بسيسو أن ينحو ا منحى سياسيا يف قصيدة وقد 

استدعى شهرازادا جديدة جتاوزت عتبات اخلوف واخلطر تروي ولكن يف وضح النهار ألف حكاية مشوهة 
حية ولكن عن بطوالت مزيفة وعن اية السندباد املأساوية وعن الفيلسوف األخرس اذوم وعن بغداد اجلر

  : املنتظرة فجرا جديدا
  

  أخرى مزيفة وألف /  تغتسل الضباع وشهرازاد/  وعلى الضفاف اخلضر،/  بغداد أسكرها النواح
  

قمر /  وتصيح ماهرة ،تسمي نفسها/  كيف قد فقأوا عيون السندباد/ ... شوهاء يف جنم النهار،/  حكاية
بغداد أسكرها / ....  عليه أختام البحار/  لسندباد،هوذا قميص ا/  موالي قد طوي الشراع/ ..  الزمان،
  5.تنتظر الصباح/  ناحت بباب الطاق، ةومحام/  النواح
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والسندباد وبعض عذاا وسائر العذاري الالئي أتى  شهرازاد وشهريارأما مجيل شلش فيستحضر كال من 
لى البقاء والصمود يف وجه عليهن سيف شهريار، وجيعل من شهرازاد رمزا للوطن، يستمد منه القدرة ع

وحش الليل والشهوة، ويقبس منه بصيص األمل يف اآليت، حيث يفىن التتار وتولد شهرازاد جديدة " شهريار"
  :جديرة بتضحيات كل أبنائها
لعينيك يا شهرزاد /  ، أغين لتحيا بالدي/  ، أغين اخضرار اهلوى يف املقل/...  لعينيك يا شهرزاد األمل

، وخيلعن ليل  بالدي ليلبسن فجر احلياةى دارعأغين لتحيا /  ، وغري املباح... غين الكالم املباحأ ... / الرجا
/  مازال فينا" متوز"حيث ...هنا/  ، هنا الليل عار، هنا الليل شهوة وحش " /يا شهريار" : ليصرخن /احلداد ،

شراع يهيم /  ألن فؤادي"/ يا شهريار"قيقة وحتيا احل/  وحنيا ويفىن التتار،/  سيهدم ذاك اجلدار، / إهلا سجينا
... وقدس مسك ترابك/..  تعاليت عن دنس شهرازاد/  لفجر شبابك/  سأبقى أغين/  مع السندباد

 ا يغين/  وفجر قصيده/ ، وبعث حياة والدة حرف/  وها كل ذايت/  ، ها كل ناري جوى واشتياق..لعينيك
لعينيك نفين ليحيا /  ، لعينيك يا بسمة الرافدين/  ، د اجلديدةيا شهرزا/ : يغنون .../ العاشقون الرفاق

  .1العراق
  

الء ـعكما كان لشخصية .خارقة2شهرزاد عند بعض األدباء إىل شخصية أسطورية تهذا وقد حتول
، وظفها  ، أضفى عليها كل منهما دالالت سياسية حضورها عند كل من معني بسيسو ومسيح القاسم الدين

ص دور عالء الدين وراح ميزج بني السندباد وعالء الدين ويستحضر الرخ وجزر الغيالن ومها األول وقد تقم
، ال ليعرب عن انتصارمها يف  ، واملصباح واجلين وخامت الطلب وهي من قرائن عالء الدين قرائن السندبادمن 

ن عودته إىل األهل وقد اختص األخري بعد مغامرات مريرة وإمنا ليضعنا أمام ما كان يتجاذبه من مشاعر اليأس م
  : منهم خطيبته صهباء ومشاعر األمل اليت أراد أن خيتم ا قصيدته ليلمح إىل أا األقوى واملنتصرة يف األخري

  

/ ....  أعطيك كرت املارد املخبوء يف السحب/  أعطيك خامت الطلب/  ، ، يا حبيبيت أعطيك طري الرخ
 ..ذلك احملارب الصغري/  لو عاد من جزيرة الغيالن/...  يف الطريق/  ، ، من بيض هذه احليات وكل ما مجعته

.../ واسترجع اجلين خامت الطلب/  بكرتها السحب جرتوها /، ريشة مل يعطيين/  ، لكن طري الرخ طار/ 
   شهقة/  ،ما زال يف املصباح/  ، قطرة من املطر، ويف السحاب/  ، مازال يف العنقود حبة/ ....مازلت أنتظر

  

  .3وهذه األمواج لن تلد؟ / من قال طري الرخ عاقر.../ من الزبد
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 قسراووظفها مسيح القاسم ليعرب عن رفضه لفلسفة احلكم العسكري الذي حياول اليهود فرضه على الناس 
وعن توقعه لفشلها الذريع ألا مل تنب على أسس منطقية سليمة فما هي إال طقس سحري أخرج ماردا صغريا 

  .1لب املوازين ولكن الشعب الربكان انفجر يف وجهه وأرجعه من جديد إىل القمقمحاول ق
  

ويبدو حظ السري الشعبية من اهتمام الشاعر املعاصر ضئيال إذا ما قورن حبظ ألف ليلة وليلة إذ ال نكاد جند 
، وإن مل حتمل 2"نمسر يف السج" قصيدة توفيق زياد يف سرية عنترة وأيب زيد اهلاليلغري إشارة عابرة إىل 

القصيدة ما يوحي إىل توظيف رمزي للقصة فإننا نستشفه ضمنا ألن استحضار هذه البطوالت يف أمسار السجن 
إىل قعر ء نضاهلم وعلى مسمع من السجان ما هو إال كناية عن أبطال الثورة الفلسطينية الذين تتسرب أنبا

  .الزنازين
   : وريـوروث األسطـاملالتصويـر  -

سطورة مصدرا من مصادر إهلام الشاعر العريب املعاصر وإحدى أدواته الفنية ضمن عديد من متثل األ
، استعارها الشاعر بشخصياا وأحداثها لتفسري أحداث ومواقف عصرية مماثلة أو بغية  وسائل األداء الشعري

، من رواية  معها بوعي أعمقاالستخدام الساذج إىل التفاعل "، واستطاع اخلروج ا من 3اإلحياء مبواقف مماثلة
، وأخريا من  ، من حراسة بنائها املقدس إىل اهلجوم على هيكلها املهيب متنها األسطوري إىل إعادة إنتاجها

  .4"اجللوس حتت سقف داللتها األوىل إىل تفجريه حبثا عن داللة أرحب، وأغىن، وأكثر دفئا
فإا متثل حاجة إنسانية  على الشاعر املعاصر،وبقدر ما متثل األسطورة حاجة فنية ملحة فرضت نفسها 
، فهي تربط بني اإلنسان والطبيعة وحركة  واجتماعية وأداة من أدوات النضال على الدوام ملا هلا من جاذبية

، فما دام 5، وتوحد بني املاضي واحلاضر، وبني التجارب الذاتية واجلماعية الفصول وتناوب اخلصب واجلدب
، كان اهتمامه بكل ما من  ا مستمرا، ومادام الشاعر ميثل أحد أهم أطراف ذلك الصراعاإلنسان يعيش صراع

جاء اهتمامه باألساطري مستلهما دالالا البدئية ومستكنها أبعادها "، ومنه  شأنه أن يعرب عن ذلك الصراع
، جعيات كربى دائمة، متفهما أبعادها وإشكالياا األساسية يف إطار مر6"اإلنسانية ملواجهة خيبات العصر

، رافعا بواسطتها صوته الرافض و الثائر ضد اجلفاف واخلصب واحلرية والعبوديةكصراع اخلري والشر وصراع 
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، وكثريا ما اختذها شعراء احلبسيات رمزا للمواجهة الضارية اليت غالبا ما تنتهي 1هيمنة الطغيان على اإلنسان
سيام ونفسيات املناضلني من أمثاهلم اليت ال رب من اخلطر عندما باالنتصار وعربوا من خالل أبطاهلا عن نف

يف أغلب توظيفام لألساطري ليس الصدام واملواجهة  حوكان اخلط الواض . يضع حياا وشرفها يف امليزان
 فحسب بل الصرب والصمود الذي ينتهي إما باالنتصار والظفر أو بالفداء والتضحية من أجل اآلخرين وهو نوع

وكانت األساطري  .2آخر من الظفر يتخذ من املوت سبيال للنفاذ إىل احلياة كما يف النمط التموزي واألدونيسي
الواقع من مشاكل ومساوىء وخماوف وآمال وصراع دون  اولة فنية جديدة لتصوير ما يعج بهفوق ذلك حم

، يقول السياب يف  املكشوفة إال للقلة خوف من الرقيب وعيونه ألا تقوم على الرمز واإلحياء و ااة غري
، فحني أردت  كان الدافع السياسي أول ما دفعين إىل ذلك: "توكيد فكرة  الرفض السياسي  باألسطورة 

ها ستارا ا كان زبانية نوري السعيد ليفهمومقاومة احلكم امللكي السعيدي بالشعر اختذت من األساطري اليت م
جتارب ثورية يف مقارعة  فلبدر شاكر السياب ،3"ا للغرض ذاته يف عهد قاسمألغراضي تلك، كما أين استعمله

احلكم امللكي اإلقطاعي يف العراق وحماولة املشاركة يف تغيريه والثورة عليه مث يف مقارعة رفاقه السابقني يف 
  . احلزب الشيوعي عند ما مترد عليهم وأعلن انسحابه

  

طري تسهل  عملية االحتيال على السلطة من جهة ومن جهة ويعلن مسيح القاسم صراحة أن هذه األسا
: األول: " ... ، يقول عن هذين السببني الكامنني وراء استخدامه الرمز واألسطورة أخرى هي ضرورة فنية

والرمز .  االحتيال على الرقابة املفروضة على كل الفنون يف األرض احملتلة وباألساس على الفنون العربية
  .الرقيب صيحان يل مترير آرائي ومواقفي رغم مقواألسطورة يت

  

من أجل إعطاء البعد الروحي والفردي واإلنساين للشعر ال بد من ... سبب فين حمض:  اينـالث
االستفادة من كنوز التراث القومي العريب واإلسالمي والعاملي ومن هنا تفسري تعاملي املعروف على املستوى 

  .4"امليثولوجيا العربية واإلغريقية والشعوب األخرىالنقدي مع الكتب الدينية ومع 
  

من هنا ميكن اعتبار األسطورة إحدى الوسائل اليت يتخفى وراءها األدباء ليعربوا عن أفكارهم وآرائهم 
ليقولوا كل ما يريدونه دون أن يتعرضوا ملالحقة السلطة السياسية أو الدينية، ورمبا كانوا بواسطتها يف مأمن 

  .5النفي وحماوالت التدجني أو التصفية، نظريا على األقلمن السجن و
  

  يف، زيس، سيوثيموقد تنوعت مصادر شعرائنا األسطورية بني املوروث األسطوري الغريب مثل برو
  

                                                
   –دمشق  –منشورات وزارة الثقافة  –القاسم الشايب منوذجا  أبو –التغريب والتأصيل يف الشعر العريب احلديث  –نذير العظمة  -   1

       1999 – 33 – 34   .  
  .239  –فضاءات األدب املقارن  –نذير العظمة  -   2
  .105 –األسطورة يف شعر السياب  –عبد الرضا علي  -   3
  .111 –لغة الشعر عند مسيح القاسم  –ال يونس مج -   4
  .115 –األسطورة يف األدب الفرنسي املعاصر  –سامية أسعد  – 3عدد   – 16الد  –جملة عامل الفكر  -   5
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، عروس النيل  ز، واملوروث األسطوري الشرقي حنو عشتار، سربروس، أوزوريس، العنقاءيديوجينوس، يوليس
باملوروث التارخيي والديين الرتباط الشعراء الوثيق ما من ناحية وبعد الفكر وهي قليلة إذا ما قورنت 

  .من جهة أخرى  سطوري عن طبيعة اتمع العريب وبنيته الثقافيةاأل
الذي كان حمط  وسـبرومثياملعربة عن ثورة شعراء احلبسيات، شخصية فمن الشخصيات األسطورية 
ية لتحيزه لإلنسان ضد املعبودات الوثنية وكل املستفيدين من أسرارها من عناية للحركات الفكرية والفنية العرب

تمرد الثائر الذي يضحي من أجل لتضحية اإلنسان العنيد امل ا، وصار رمز عرافني وكهنوت ومفكرين وحكا
ل بالعذاب األزيل الذي سلطته اآلهلة على بروميثيوس األو اخرين و يتحمل يف سبيل تضحياته عذابا شبيهاآل
ده يف صخرة القوقاز وإرسال النسور تأكل من كبده الذي كان كلما أتت عليه النسور يعود لينمو من يبتقي

  .1جديد وتعود النسور إىل شه من جديد
  يف أول قصائد " سارق النار"استدعاه مجيل شلش بامسه اآلخر املستنبط من فعله املتمرد البطويل 

  

 جانب شخصيات أسطورية أخرى مثل سيزيف وعشتار وديوجني ففيها إىل ،2"إىل إخواين الشعراء"ديوانه 
يرى أن الشعب العراقي كله بروميثيوس يتحمل منذ آالف السنني عقاب كل الثائرين، كل املتمردين كل 

أيها الشعب الذي حيمل من ألف عجاف : عبء كل الناس –كما قال - املستعبدين مبا فيهم سارق النار، أو 
  .كل الثائرين... عبء كل الناس / عن سارق النار، عن املستعبدين،../ .يف ليايل بعثه

ذهب املذهب نفسه بعد أن عرف يف اهلامش بسارق النار وذكر  3"الشعر والنار والزنزانة"ويف قصيدته 
كان برومثيوس ال خيشى التعذيب لعلمه أن مصري معذبه يف يده، ... 4آخر القصة أن هرقل فكه من األسر

نار رفيق الشاعر ورفيق الناس وصانع درم وناحته يف عمق الصخر وعلى حر اجلمر، قابع يف عذابه فسارق ال
كما يقبع الشاعر أرقا يف زنزانته ال يفارقهما احللم باملعاد، شريك له يف املصري، يف االنتصار على اآلالم، على 

  :ت على ش كبد بروميثيوس قدميا تناوباليت  احلكام الذين مساهم أعداء الفجر ونسل النسور الفاجرة
سارق النار / ... عن إله رابض يف دمنام عن سندباد،/  من عهد عاد،/  سارق النار الذي غىن لنا

مل يزل / .... سارق النار الذي شق على الصخر على اجلمر طريقي،/ ،يف ليل الصراعورفيق الناس / رفيقي
مل يزل حيلم من /  ،حيزن يطرب/  ...ينتشي../ يغين..../ املوت مثلك يا قليب املعذب قابعا، يأرق يف زنزانة

/ كبدا أقوى من اآلالم/  مل يزل حيلم بالفجر الكبري،/ سارق النار، رفيقي يف املصري،/ باملعاد ../ ألف عجاف
  و يا عد/  ، وعلى الباغي تدور الدائره/  ، يا عدو الفجر، إن الفجر آت/  والصمت املرير،.../ واألحزان

  .....مل تزل بقيا حياه/  هيا نسل النسور الفاجر.. الفجر
  

                                                
  . 203 - 199 –التغريب والتأصيل يف الشعر العريب احلديث  –نذير العظمة  -  1 
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وبرغم معانات اإلنسان العريب عموما والعراقي على وجه خاص يف السجون و املالجيء تظل تومض 
شعلة من سارق النار املتجدد أو سارق نار جديد، عرب العصور كلما أطفأها الطغاة عادت تضيء على أشالء 

  : "سارق النار"يايت يف قصيدةفاد جديد، يقول الب
  

/ ومل تزل يف السجون السود رائحة/ ..  يسابق الريح من حان إىل حان/  وسارق النار مل يربح كعادته
  .1عادت تضيء على أشالء إنسان/  هاأا الطاغوت أطفممشاعل كل/ اينقواملالجيء من تارخيه ال

  

ز العذاب اإلنساين الالائي حاضرة ، رم2فـسيزيوإىل جانب هذا الرمز األسطوري جند شخصية 
عند كل من مجيل شلش والبيايت والسياب ومعني بسيسو، فكما ينبض الشارع العراقي عند شلش بورثة 
بروميثيوس ورفاقه يف درب النضال وشركائه يف الثورة والتمرد والعذاب، ينبض أيضا بسيزيف جديد يبعث 

رة العذاب اليت حكم عليه بدحرجتها ودفعها حىت القمة، فإذا احلياة والفجر واألفكار والثورات يف قلب صخ
  : أوشكت بلوغها هوت من جديد إىل القاع وعاد سيزيف إىل دفعها من جديد

  

ونشيد يزرع الفجر /  وإعصارا، وبركانا، وثوره،/  قوة أقوى من احلتم/  يف أغانينا العطاش، العربيه
فهي يف أعماق /  كورت مشسا، وتارخيا وفكره،" / يالصخره" : يغين/  جديدا" سيزيف"يبدع /  على آفاقنا

  .3ويد، تصنع لإلنسان فجره/  ودم، يذكي دم األجيال ثوره،/  منجم، يعمر صدره،/ سيزيف بالدي 
  

أيها الشعب " : وهو عنده يف قصيدة أخرى رمز لكل الشهداء الذين يرفعهم الشعب يف صرح احلرية 
  .4"ء الراعفهالدماسيزيف الذي يرفع للقمة 

صخرة العذاب املسلطة على الشعب الفلسطيين أزاهري احلياة  ينبثق من قلبأن  وكذلك يتمىن بسيسو
  .5"كل ما يف قلبها من الزهر/  ، فلتعط صخرة العذاب"

  .، عراقيا وفلسطينيا وعربيا6ديد يف صورة املنفي الشريدجيبعث من  –ويراه البيايت يف إشارة عابرة 
املهداة إىل ااهدين اجلزائريني بسيزيف الذي وظفه رمزا " رسالة من مقربة"ب يف وينتهي السيا

للمجاهد إىل االنتصار على ثقل الصخرة اليت ليست إال رمزا لآلخرين الذين يرفض الشاعر تسميتهم ويكتفي 
  : س، والتحرر من عبء الدهور، ليستقبل مشس احلرية على قمم األطل ذه اإلشارة النكرة إليهم

  

                                                
  .1/127 –األعمال الشعرية  –البيايت  -   1

  ، سخر من اآلهلة وقيد املوت حىت ضج منه اآلهلة  من أبطال اليونان كان حكيما داهية: " عرفه يف هامش أوىل قصائد الديوان - 2 
  مث قهروه آخر األمر وقضوا عليه أن ينفق الدهر كله يف دفع صخرة من أسفل اجلبل إىل قمته ولكن صخرته ال تنفك ،  أنفسهم       
  .16 - الديوان  - " وي إىل القاع كلما أوشكت أن تبلغ القمة       

  .41 – 40 –احلب واحلرية  –حممد مجيل شلش  - 3 
  .16 –احلب واحلرية  –حممد مجيل شلش  - 4 
  .255 - األعمال الشعرية الكاملة –معني بسيسو  - 5 
  .1/181 –األعمال الشعرية  - البيايت  - 6 
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/ هذا خماض األرض ال تيأسي،/ .... !إن الصخرة اآلخرون.. سيزيف/  ، ما أثقلهوالصخر، يا سيزيف
  .1"األطلس"واستقبل الشمس على /  سيزيف ألقى عنه عبء الدهور / !بشراك يا أجداث حان النشور

  

اإلنسان  حامل املصباح يف وضح النهار حبثا عن وسـديوجينويتفرد مجيل شلش باستدعاء شخصية 
" ديوجني"يا يدا ترفع مصباح :"الذين أهدى هلم قصيدته " الشعراء"واختاذه رمزا حلملة مصابيح الكلمة 

وقد ختم القصيدة باملقطع نفسه الذي استهل به توكيدا ألمهية رسالة الشعراء وخطر الكلمة اليت  2"شعار"
حلب واحلرية هذه الشخصيات األسطورية وجيمع يف قصيدة ا.  تنفجر ا شفاههم يف وجه الظلم والطغيان

الثالث يستحضرها رموزا لنضال اإلنسان وصموده بطرق شىت، حينا بالتضحية والفداء كما فعل بروميثيوس 
وحينا بالصرب والصمود يف وجه اجلالد كما فعل سيزيف وآخر بالكلمة الفكرة النرية كما هي حال ديوجينوس 

الطريقة على وهي مجيعا يف نظر شعرائنا ظفر وانتصار ولو  ، مةالذي ليس هو إال شاعرا ورفاق الكل
فال  ، ، طاملا هناك من يستفيد من تلك التضحيات ويستنري بتلك العطايا الرومانسية ولو باستمرار العذاب

شيء يؤمل الطاغية كما يؤمله الرفض والتحدي وال شيء يؤمل اجلالد كما يؤمله صمود ضحاياه وصربها، وال 
ر مجيل خ، لذلك يف ملهما معا كما تؤملهما الكلمة املتمردة والصوت املرفوع عاليا بالءات الرفضشيء يؤ

  . شلش بكل أولئك الظافرين املنتصرين من أبناء شعبه
ليعرب ا عن اية اإلنسان املغرور، فبعد أن أشهدنا على  بـأوديأما بلند احليدري فيستدعي شخصية 

، هاهو  سخريوطيم وشعور اخلزي والعار أمام أبنائه وجسد ذلك يف صورة يهوذا اإلاية املخرب بعذابات الند
  : جيسد اية اإلنسان املغرور حاكما كان أو أي ذنب من أتباعه ولواحقه يف اية أوديب العمياء بال نور

  

/ دنياى دجى مقرور / ملء غدي/ قرب يدي/ وهنا/ كالصمت أنا مهجور / مهجور كالليل أنا 
  .3أغور/ أغور/ وأنا اإلنسان املغرور / .... ونداء مبتور/ ربداء/ اءبيد

  

وما حتمالنه من دالالت  وزـار ومتـعشتومن األساطري الشرقية اليت أولع الشعراء ا أسطورة 
، استعان  اخلصب والبعث واستمرار احلياة وما تثريانه يف النفوس من فرح اإلنسان باألرض واخلصب والتجدد

، للتعبري عن البعث والتجدد لكي يتسىن هلم ختطي 4اء احلبسيات وكثري ممن مسوا بالشعراء التموزينيا شعر
واجلدب واجلفاف والعبث واستدرار أمطار اخلصب واحلياة والتيمن بعودة االخضرار وانتعاش " األرض اخلراب

مل وتطلعهم إىل الغد اجلميل وقد مر بنا يف املعجم الشعري مدى حرص الشعراء على األ .5وتمبعد  اجلذور
وقد وجدوا يف هذه األسطورة بطرفيها  ، تنظر إعمار جديدبواملستقبل املشرق وحماولتهم جتاوز دمار احلاضر 

                                                
  .393- 391/ 1 –الديوان  –السياب  - 1 
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أنه ال بد من فجر وإن طال الليل والبد من ميالد وما يؤكد ما يعرب عن صراع اخلري والشر، اجلدب واخلصب 
  . وإن أعدم الطغاة احلياة

متوز وعشتار يظهران يف اآلداب الدينية للحضارة البابلية كزوجني أو حبيبني عشتار اإلهلة األم، فالثنائي 
وكما حتكي األسطورة يصرع متوز خرتير بري، وهو ميوت مرة يف كل  ،تتجسد فيها قوى التناسل يف الطبيعة

وينسى احلب ء غيبتها عواطف عام، ويهبط إىل العامل السفلي املظلم، فترحل عشتار حبثا عنه وتتوقف يف أثنا
تسمح مكرهة " ارش كيغال"اإلنسان واحليوان غرائزمها حلفظ النوع، ويهدد الفناء احلياة، ولكن ملكة اجلحيم 

  .1بانبعاثهما مرة إثر مرة كل شتاء، وبعودما تنتعش الطبيعة من جديد
ا ما يكتفي الشاعر بذكر وال يعين تالزمهما يف األسطورة ضرورة تالزمهما يف النص األديب فكثري

اليت " ربيعنا لن ميوت"أحدمها ويترك للقارىء أمر استدعاء اآلخر الكتمال الصورة، كما فعل البيايت يف قصيدة 
رمزا للمرأة العراقية املنتظرة عودة زوجها املناضل السجني وكأن انتظارها يهبه قدرة " عشتار"استحضر فيها 

قاء من أجل العودة إليها، ومستعينا باملعىن العام لألسطورة لإلفصاح عن على الصمود والتحدي ورغبة يف الب
/ عشتروت ":  أمله يف عودة احلياة من جديد من خالل الالزمة اليت أصر على افتتاح واختتام القصيدة ا

  .2"ظرتامرأة تن /  مادام عرب البحار/  ربيعنا لن ميوت
،  بوحريد وبتضحياا فوق ما قدمه املسيح عليه السالم وكما ارتفع السياب بالبطلة اجلزائرية مجيلة
، ويصنع منها يف مقاطع أخرى بطلة أسطورية جديدة يرتفع ا أيضا فوق عشتار إهلة اخلصب واجلدب

مل تعط / ه ، تلك الربة الواهل ، واإلحسان عشتار، أم اخلصب واحلب" : جتاوزت يف عطائها وفدائها كل حد
  . 3"قلب الفقري:  األمطار مارويت، مل ترو ب ما أعطيت

هب الربيع ابتموز من البطل الو" حوارية العار"ألسطورة يتحول مسيح القاسم يف اقلب تقنية ويف إطار 
تك وورهن شه/  هذا الزمان،كما تشاء":  واخلضرة وحمبوب اجلميع إىل الطاغية صانع املآسي واسكندر العصر

  .4واد لك.. يا متوزنا/  الفلك
يرى الشاعر الواقع املظلم من حواليه وتتلبسه حاالت من اليأس، تتعطل عنده مواهب الرموز وإذ  

األسطورية يف قدرا على البعث واإلخصاب وتتحول عند البعض إىل قوى تدمريية خبالف ما عرفت به يف 
، نذكر  شاعة، وما ذلك التوظيف العكسي إال للداللة على أقسى ما ميكن من صور الب املوروث األسطوري

، حيث حتول ذا الرمز من اخلصب والنماء إىل الظمأ  حملمود درويش" متوز واألفعى"مثاال على ذلك 
واخلراب، ومن الشقائق والورود اليت تنبثق من دمائه إىل األفاعي العطشى والسموم، فبعد ما ألف الناس جميئه 

                                                
  .57 - 56 - ملعاصراألسطورة احملورية يف الشعر العريب ا –خمتار علي أبو غايل  - 1 
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اء وظمأ  ولكنه برغم كل ذلك ال يستطيع أن يطفئ خبرياته هاهو يعرب خرائب الفلسطنيني فال يزيدها إال خو
  : شعلة الغضب الكامنة فيهم وال بوارق الشوق واألمل

  

وأحجارا من ... عطشا /  ، لريجم الذكرى متوز عاد/  وأيقظ شهوة األفعى/  متوز مر على خرائبنا
خلود /  ويف دمنا/  أظم/  اويترك يف حناجرن/ أفعى/  لكنه يبقى خبربتنا/ ... متوز يرحل عن بيادرنا/  النار

  .1الشوق والغضب
  

اليت صلى هلا كثريا وتوهم  1958متوز بعد ثورة  السياب اليت سجلها"سربروس يف بابل"ويف قصيدة 
  يصرح الشاعر أنه سجلها ،  اآلمال  تيبما لبثت أن انقسمت على نفسها وخف على وطنه غيثهانزول 

هجوت قامسا ونظامه أبشع هجاء دون أن يفطن زبانيته إىل : " ، يقول النكساتيف هجاء هذا النظام صانع 
، داللة الوعد الكاذب وشعور  محل أساطري اخلصب والبعث اليت استعان ا هذه الداللة اجلديدةوقد . 2"ذلك

برؤوسه " حارس اجلحيم"كلب اجلحيم  سربروس، اختذ من 3، مع بصيص أمل وإن كان خافتا اخليبة القاتل
 العراق عواء وميزق صغارها بأنيابه بغداد أو  ، ميأل فضاء بابل اليت ليست سوى ا لعبد الكرمي قاسمالثالثة رمز

،  ، وينبش التراب عن متوز اجلريح ويقصم ظهره مث ميص عينيه وحيطم جراره وينثر وروده ودماءه على األرض
مما دفعهم إىل التعجب من هذا الصمت ومتوز غاف ال يفيق وال يبعث احلياة اليت عود الناس عليها يف احلقول، 

، وحتركت يف  فقد مرت العراق مبوجات غوغائية باسم الشيوعية . والعقم وتلك األشالء واحلفر والدماء
  . 4أجواء الفوضى وإغراق بغداد يف محامات الدماءأجوائها أحقاد شعوبية وطائفية سامهت يف إشاعة 

، تقبل عشتار لتلتقط حلم  راق من ثورة مل تأت بثمارها املوعودةويف حالة اليأس هذه الشبيهة بيأس أهل الع
،  ، ولكنه ال يستطيع منع امليالد املرتقب ، فيالحقها سربروس وينهش يديها وساقيها متوز املتناثر إلعادة بعثه

ج بني وقد عمد الشاعر إىل املز.  ألن دماءها هي طقوس النماء اليت ختصب األرض وتبعث اإلله متوز من جديد
ذات األصول البدائية  سـريس وإزيوأوزاألسطورة البابلية القائمة على متوز وعشتار واملصرية القائمة على 

املتقاربة فهو يدعم داللة إخالص عشتار ووفائها لزوجها بأسطورة إزيس املعروفة بإصرارها على الوفاء لزوجها 
يد من وراء تكثيف هذه الصورة اإلشارة إىل حتمية خاها ورمبا كان يرأواألخذ بثأره من قاتله حىت لو كان 

  .5الثأر من عهد قاسم
وقد جلأ السياب حتت وطاة الضغط السياسي واالجتماعي إىل حتطيم اإلطار العام لألسطورة ليتواءم مع 

ه يف ، فاخلرتير الذي صرع متوز يعود ليغرز ناب متوز اجلديد الذي ليس هو إال الشاعر مع احتفاظه ببعض أدواا
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، ولكن دم متوز وجراحاته مل تتحول إىل شقائق أو قمح كما حتكي األسطورة  يد الشاعر وميتد أمله إىل كبده
، أما عشتار فلم  بل تغدو ملحا ال ينبت شيئا سوى العدم واملوت الذين كررمها الشاعر لتكثيف صورة العقم

  : ةشباب الوجود وبعث احلياتلك احلبيبة القادرة على جتديد تعد 
  

/ مل يغد شقائق أو قمحا/  ودمي يتدفق ينساب/  ويغوص لظاه إىل كبدي،/  ناب اخلرتير يشق يدي
  . 1واملوت هو املوت الباقي/  ال شيء سوى العدم العدم،/... لكن ملحا 

  

فإنه أكثر صالحية للتعبري عن واقع " وإن بدا هيكل األسطورة كما أراده السياب منافيا هليكلها احلقيقي
على  –كما انتصر  –شاعر من حيث أنه ضحى كما ضحى متوز، ولكنه مل يبعث كما بعث متوز ومل ينتصر ال

، ولكن ذلك مل يقض على يصيص األمل الذي تشبت به الشاعر، وختم قصيدته 2"قوى الشر اليت تستبد بوطنه
عواء سربروس وشه حلم اإلهلة ، فربغم  بالتفاؤل واإلميان حبتمية االنبعاث وعودة الربيع إىل العراق من جديد

  :زينة سيولد الضياء من رحم ترت بالدماء احل
/ سينبت اإلله، فالشرائح املوزعه / ،ه لينهش اإلهلة احلزينة، اإلهلة املروع/ ليعو سربروس يف الدروب  

  .3 !سيولد الضياء من رحم ترت بالدماء  -جتمعت ؟ متلملت 
خلدمة فكرته بقلب معناها العام يف حماولة " عروس النيل"القاسم  حمسي ويف فضاء حتوير األسطورة جيند 

جادة منه إىل قلب مفاهيم الناس وخلق نفوس جديدة متلك القدرة على الوقوف يف وجه الظلم والطغيان 
وفرض قيم إنسانية جديدة تعتمد على الفكر وإمكاناته دون تغييب لوقائع األسطورة اإلنسانية، ففي عروس 

ذ الشاعر املعىن العام لألسطورة اليت حتكي قصة صراع اإلنسان مع فيضان النيل وتظهر عجزه يف النيل يأخ
مواجهة هذه الظاهرة الطبيعية وتفسريها، واستسالمه لطقوس ال يعرف مدى فائدا بتقدمي فتاة حسناء قربانا 

احلسناء املهداة قربانا للطمي كل عام أو كل فيضان توسال إىل النيل الذي يدمر كل شيء يف طريقه ولكن هذه 
يقف عند هذه النهاية  فان مرة أخرى ولذلك فإن الشاعر ملوالطحلب والصدف واألمساك ال متنع عودة الطو

ختمها برفض واضح لطروحات الفكر األسطوري وعرض بديل علمي يف التعامل مع وإمنا األسطورية، 
واليت يرمي الشاعر من ورائها إىل رفض االستسالم الظواهر والقضايا وحل جذري للفيضان ببناء السدود، 

بل الذي غدا لغة عربية عامة، ودعوة اإلنسان العريب إىل مواجهة أعدائه ال بالتعاويذ املضادة للطائرات 
، فما ذلك الفيضان الداهم إال املد الصهيوين الذي ال تشبع الضحايا مه  باالستعداد املادي واملعنوي املمكنني

ينتهي الشاعر بنربة االنتصار ال باألساطري وقدراا اخلرافية ولكن باهللا واإلنسان، للشاعر حبيبته و .لألرض
  : ولريتد الطوفان خلف السد
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ملن ... ملن تزف يا ويلكم، حبيبيت... حسناؤنا/ ....  ملن تربجوا؟/  !حبيبيت العذراء... ملن تزينوا
ترتل فينا من جديد نكبة /  نقتلها، حنرمها، وبعد عام/  للطمي، للطحلب، لألمساك، للصدف؟/  تزف؟

/  وحنن نستطيع أن نبتين السدود/  يا ويلكم، أحلى صبايا قرييت قربان/  ويومها لن يشفع القربان/  الطوفان
 حبيبيت.. ويل أنا/  : أمسعه.. مسعهأفإنين /  باسم اهللا واإلنسان.. بدار /  / *** !من قبل أن يدمهنا الطوفان 

  .1!!العذراء
ودائما يف ظل األسطورة املصرية ويف ظل إميان مسيح القاسم باإلنسان وبقدرته هذه املرة على استرجاع 

اليت ظلت تنتحب ملا بلغها نبأ " ويبـناي"حقه الضائع والثأر لنفسه، يفيد الشاعر من أسطورة ملكة طيبة 
، ولكن االبن  تسح من عينيه الدموعجعلها متثاال فس كبريا اآلهلة ومصرع أبنائها السبعة حىت أشفق عليها ر

، وحني استرد عافيته نذر نفسه حلرب الغزاة حىت ترضى عنه اآلهلة  مل ميت -كما تروي األسطورة -السابع 
  .وتعود احلياة إىل أمه وجتف دموعها

  ،  ثورية منتصرةوكأننا به يقابل أبعاد هذه األسطورة ومأساة الشعب الفلسطيين الذي يتفاءل له بنهاية 

  وقد عودنا الشاعر على امتداد الديوان على هذه النغمة  ، يستجمع فيها قواه وينهض السترجاع حقوقه املستلبة
  

  : الواثقة املوقنة حبتمية انتصار املظلومني
وابن نايويب الذي /  كنت جرحيا وشراييين إىل األشجار والطني انتمت/  أنباؤهم كاذبه..../ مل أمت

/ لترضى اآلهلة ولترضى زرقة املوت على أفواه أهلي الواهله/  أنا الناذر واملنذور والنذر/  ى على املوتاستعص
  .2قشرة الصخر وليل الكارثه/  بعد أن أسقط عنها/  ويكف الدمع عن أهداب أمي امللكه

وءه إىل األسطورة يف إفادته من األسطورة باألبعاد املشار إليها سابقا إمنا يعلن أن جل" فسميح القاسم 
  .3"احتجاج على الظلم االجتماعي والكوين، وحبث عن اإلنسان يف أنصع صفحاته

إله البعث، ولكنه ال يفقد نفس " أوزوريس" ويطل علينا مرة ثالثة من خالل األسطورة املصرية القدمية 
وميالد القصيدة اليت مل يرمحها  املناضل وإرادته، كما ال يفقد أمله يف ميالد جديد، ميالد الشعب، ميالد اإلرادة

النقاد، وال يفتأ يذكرنا بإميانه بقوة اإلنسان الفلسطيين وإرادته، وإميانه بعودته إىل الوطن مهما تفرقت به املنايف 
واملالجيء، ضاربا املثل على تلك العودة األكيدة باحلمام الزاجل املعروف بالذكاء والقدرة على االنطالق 

أيها الوحش اخلرايف !!/ يف مصر القدمية... آه يا مصرع أوزوريس/ إلميان يف روما جرميهكلمة ا: والعودة 
والقراء ما عادت .. والنقاد.. رغم بعض الصحف/ نقميت ليست بعيدة/ إن يف الشمس خماضا فتطلع/ املقنع
  .4ال ينسى بالدهفاحلمام الزاجل املنفي .. وزغاريد والده/ صوت رؤيا وإراده/ أيها املأمون فامسع/ بعيده
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الفكرية املوروث األسطوري حلاجات الشاعر وال يسعنا يف ختام هذه الدراسة سوى مالحظة استجابة 
  .االجتماعية والفنية وقدرته على االختفاء خلفها من بطش احلكامو

وعن معانات  هوقد تكاملت مصادر املوروث يف إعطائنا صورة واضحة عن ظروف العصر واضطرابا ت
حتت وطأا، فما صور الفراعنة والقياصرة وبطشهم واحلجاج وسربروس والتتار وهوالكو واخلرتير الشاعر 

الربي والصقور ويهوذا اإلسخريوطي وغريها إال معادالت لصورة طاغية العصر وجالده، وما سبارتاكوس وأيب 
 التاريخ اإلنساين، ذر واحلسني واملسيح وبروميثيوس وسيزيف وغريهم إال معادالت موضوعية للثائر عرب

وقد كان للشاعر تقنياته وطرقه . والرافض على امتداده، واملستعد للتضحية والفداء يف سبيل ما يؤمن به
املختلفة يف التعامل مع ذلك املوروث اإلنساين الثري، فرأيناه حينا حيتفظ بكل معطياته وأدق تفاصيله وآخر 

كما رأيناه يعمد يف بعض األحيان إىل قلب أو حتوير ذلك املوروث يكتفي باللمحة اخلاطفة واإلشارة العابرة، و
وإدخال عناصر جديدة عليه للتعبري عن جتربته الشعرية ورؤيته الفنية اخلاصة ولتقدمي صورة مكثفة الداللة تعادل 

  .األوىل تهفقده طبيعقع وتراكم مآسيه ومظامله دون أن تثقل الوا
 احلبسيات له وي سواء على الواقع العريب أو على تصوير شاعروعلى الرغم من غلبة الطابع املأسا

  .فلألمل مساحته الكافية وأمهيته حىت ليكاد يكون مسك اخلتام املتوقع عند جل الشعراء
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Θ Ε                                                              

 ةامتـاخلـ
  
 



 

  :  الخـاتمة
   مجلة مـن املالحظـات والنتـائج    يت إليه يف وال يسعين يف ختام هذه الدراسة إالّ تلخيص أهم ما انته

  : أمهها 
وتعديالت إىل أن أصبحت يف  بتطوراتم، ومرت ة عقابية عرفها اإلنسان منذ القدالسجن مؤسس - 

العصر احلديث مؤسسة عقابية وتربوية إصالحية يف آن، وإن ظل ذلك يف الغالب نظريا يكـاد ال  
 .يتجاوز القوانني إىل أرض الواقع

شاعر العريب به قدمية قدم هذه املؤسسة، فقد عرب الشعراء عن جتارم فيها وحتدثوا عـن  إن صلة ال - 
 لغـة الشـكوى  القدمي  مرارا وأهواهلا وتطلعوا وهم داخلها إىل احلرية، وإن غلبت على الشاعر

 واليت ال خترج عن دائرة عالقة الشاعر آنذاك والرجاء والتوسل اليت أمثرت بإطالق سراح الكثريين
غـرور أصـحاا،   يرضي بالسلطان واملتمثلة يف حاجة البالطات العربية املختلفة إىل شاعر مداح 

خبالف الشاعر احلديث واملعاصر الذي خفت عنده هذا الصوت حد التالشي وغلب صوت الرفض 
 .التحدي غري البعيد عن عالقة املثقف املعاصر بالسلطة وخباصة الشاعرو

دواوين وجمموعات شعرية وقصائد وقطع متفرقة، مل تكن معروضة يف  إن مصادر هذه الدراسة من - 
الطريق، فقد كان مجعها من بلدان عربية عديدة عصارة جهد مضن وريبة وحذر وعمر طويل، مما 

ات حذمة للباحثني والدارسني  من جعلين أحرص على عرض جلّها يف الدراسة املوضوعية للحبسي
 .ا وأن أكون قد وفرت عليهم الكثري من املشقةعدي، أرجو أن جيدوا ضالتهم فيهب

ليس األدب مبعزل عن حميطه، وقد أثبت الشعراء موضوع الدراسة متسكهم القوي بقضايا شعوم  - 
ويكفى أم مروا مجيعا ذه التجربة  .وأكدوا رسالية األدب ومشاركة األديب يف صناعة األحداث

شاعر املصري عبد احلميد الديب، بـل إن يف رصـيد   ال واحدا هو اشاعراملريرة جلرم سياسي عدا 
أغلبهم أكثر من جتربة حبس، فما يكاد الواحد منهم يتنسم عبري احلرية حىت يباغتـه زوار الفجـر   

 .برحلة جديدة إىل قعر مظلمة أخرى

ن املصادر والدراسات اليت بني وحىت إذا كان هناك من الشعراء الذين سجنوا ألسباب غري سياسة فإ - 
نا مل تشر إىل شيء من شعرهم، رمبا ألنهم خيجلون من جرمهم ويرونه وصمة عار غري جديرة أيدي

بالتخليد، بينما كان اآلخرون من دائرة النضال السياسي يفاخرون بالسجن وباجلرم الشريف الذي 
 .قادهم إليه

لتطلع إىل احلياة الشعراء تلك الظروف القاسية اليت كانوا يعانوا بالداخل من حماوالت ا تشغلمل  - 
جن ملواساة أهلهم وشعوم يف سجنهم الكبري، وقد جتاوزت اهتمامات الشعراء مهـوم  سخارج ال



 

جغرافيا إىل معاناة الوطن العريب الكبري وقضاياه العادلة وتعدا إىل قضايا إنسانية عامة الوطن احملدود 
 ...قية ومتييزا عنصريايف مقدمتها التحرر من كل أنواع الظلم استعمارا وعبودية وطب

كانت هذه النصوص مبثابة وثائق هامة أرخت ملرحلة حرجة يف تاريخ الوطن العريب من أشـخاص   - 
عاشوا التجربة وقدموا لوحات حية عن البيئة املكانية ندستها الضاغطة على نزالئها، عن الكائنات 

اا وعبقريتها الفريدة يف اختراع اليت تدب فيها ليال وارا بشرية وحشرية وتقلق راحتهم بفنون عذ
أدواته وأساليبه مبا ال خيطر على بال خملوق، وعن احلياة اليت كانت تتحـرك بالـداخل بقوانينـها    

وتكديراا يتداخل يف نواديها ومدارسها، بآالمها بوطقوسها، بعالقاا الداخلية احلميمة بني الرتالء 
 .ذلك الذايت بالسياسي

فقد سقطت مراكز من قالع العذاب تلك وهدمت أخرى بأوامر حكومية وحولت ثالثة إىل مراكـز  
وهي املادة اليت عز العثـور عليهـا يف    .اجتماعية هامة ولكن احلبسيات حفظت لنا صورا وخلدت معاملها

 .القصص والرواياتو مصادر ومراجع أخرى كاشفة عدا السري والتراجم

املدارس السياسية والفكرية اليت كان ينتمي إليها الشعراء موضوع الدراسة على الرغم من اختالف  - 
فإن جتربة احلـبس املشـتركة   ...) متحررون -إسالميون  -قوميون  -اشتراكيون  -شيوعيون (

عضها يكمل معاجلتها صهرم وقربت رؤاهم وجعلت بالوطنية واإلنسانية اليت محلوا عبء  والقضايا
 .كاملةع صورة متاآلخر ويصن

إن السجن بقيوده وظروفه مل يستطع أن يشعر الشاعر السجني بالعجز ومل يلغ وجوده أو يطمس  - 
شخصيته، بل إن كل حماوالت اإللغاء والتدجني اليت كلفت بعض األنظمة غاليا، أخفقت يف عملية 

 .التدجني وعجزت حىت عن إسكاته أو حىت منع قصائده املهربة من الوصول إىل الشارع العريب

 .ان واجلدران واحلدودبفما أدركت القيود إالّ األجساد أما النفوس واألفكار فحرة طليقة تتحدى القض

بالرغم من قتامة الواقع ومأساويته، فقد كان للشعراء نظرات استشرافية للمستقبل وتنظـر للغـد    - 
تفى صوت القريب املشرق وتفاؤل بدنو اخلالص، وعليه فقد اختفى من شعر احلبسيات أو كاد خي

 . األمل والشكوى واألنني والرجاء

الشعراء عن عبقرية عجيبة يف التكيف مع ظروف السجن القاسية وقدرة خارقة علـى   وقد كشف - 
رغم احلبس الذي يدفع كل ما فيه إىل ر بترويض العقبات بل وحتويلها إىل ملهمات، وعلى االستمرا

 .ت املنع املخطط هلاالتأجيل والتجميد والتوقيف واالحتباس وسائر مشتقا

ومنهم من ألف السجن وألف النظم فيه وصنع عالقة محيمة معه، ومع بعض أماكنه ومقيميه، وعادات 
 .نظم يف أركانه املختلفة



 

وأرهبهم  فقد جلدهم هو اآلخر بسياط كلماتهكما جلد اآلخرون الشاعر وأرهبوه وأقلقوا راحته  - 
كلما متادوا يف فعل القمع متادى يف رد فعلـه حتـديا   وأحرقهم بأناشيده وأقلق راحتهم بقصائده، و

 .وشىت االنتهاكات الفنية املعادلة النتهاكام تلميحا و تصرحيا  وسخرية ونقدا الذعا وسبابا مقذعا

ثرها يف توجيه احلبسيات موضوعيا كان هلا أثرها يف صناعة خصوصـية  أكان لتجربة احلبس  مثلما - 
لتجارب الشعرية األخرى، ولعل من أبرز غايات هذا البحـث هـو   فنية هلا متيزها عن غريها من ا

وقد انتهى البحث . الكشف عن هذه الصلة العميقة بني جتربة احلبس والعملية اإلبداعية املنبثقة عنها
 .إىل الكشف عن هذه اخلصوصية من حيث املعجم الشعري و الصورة اإليقاعية والصورة الشعرية

ياه إىل أن متعة دراسة هذا الضرب من الشعر ومالحقة صوره وكشف خبام ال بد من التنبيه يف اخلتا - 
دعوة الشعراء واملبدعني لطلبه من أجل معايشة جتربة مماثلة أو قريبـة، إذ  ال يعين اإلغراء باحلبس أو 

 .يبقى احلبس جتربة مريرة وقاسية لن يتمناها عاقل أبدا

ديب، وفتح بابا يف البحث عن عالقـة األديب  ولعل هذا البحث أن يكون قد قدم جديدا للدرس األ - 
 .والسياسي، وأعطى هذه الظاهرة الشعرية حقها من االهتمام

أن هذا العمل كأي جهد بشري ال خيلو من تقصري وهنات وأنه يف حاجة إىل االعتضاد  ومما الشك فيه
 .األساتذة أعضاء جلنة املناقشة واإلفادة من توجيهام مبالحظات

                                                                
واألرض ورب واحلمد هللا أوال وأخريا رب السموات 

 .العلمني
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شاعر لييب عصامي، قاوم االحتالل اإليطـايل ووقـع يف   ) 1950-1907(:  إبراھیم األس طي عم ر   .1

قبضته، فسجن، وبعد اإلفراج عنه عاد إىل نضاله من جديد، كما قاوم اإلجنليز من بعدهم فنفوه ووضع 
حممد و 677 -شعر السجون  -سام املعوش (. حتت اإلقامة اجلربية واحلراسة املشددة إىل أن وافته املنية

 -االجتاهات الوطنية يف الشعر اللييب احلديث دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع  –الصادق عفيفي 
شعر السجون يف األدب العريب –وسامل املعوش  434- 425 - 1969 - 1ط -القاهرة بغداد  -بريوت 

       .)676 ، 671 –احلديث واملعاصر 

. وسجن لثالثة أعوام 1948، شارك يف انقالب  1918ولد يف حضران، عام  :  إب راھیم الحض راني   .2
  ).72 -رحلة يف الشعر اليمين  -والربدوين  526 -أمحد قبش تاريخ الشعر العريب احلديث (

من مواليد ليشانة قرب بسكرة ، تلقى تعليمه على يد والده مث الشيخ ) 2066-1907: (أمحد سحنون  .3
، ار مدرسة التهذيب احلرة بالعاصمة وية طولقة ، اتصل بالشيخ ابن باديس  و أدخري الدين و شيوخ زا

اعتقل إبان الثورة التحريريـة و  . ونشر إىل جانب التعليم مقاالته اإلصالحية و شعره يف جرائد اجلمعية 
عاد . ولكن جبهة التحرير أخفته خوفا من ديدات املخابرات الفرنسية بتصفيته  1959أفرج عنه أواخر 

وكان نتاحها ديوان شعر خمطوط  1982بعد االستقالل إىل عمله اإلصالحي ، وعاود جتربة احلبس عام 
حممد ناصـر  . (وافته املنية وبعد خروجه من السجن واصل دروسه وخطبه إىل أن . تعذر الوصول إليه 

 .)286-285 –ئر شعر السجون واملعتقالت يف اجلزا –حممد زغينة و 677 –الشعر اجلزائري احلديث 
  

واألدبية شارك  شاعر عراقي درس يف معاهد بغداد العلمية )1977-1897( : أحم د الص افي النجف ي    .4
 وفر بعدها إىل إيران، ،1920اإلنكليز و كان من املمهدين لثورة العراق الكربى  يف الثورات العراقية ضد
ا  شارك يف إحدى املظاهرات املنددة سوريإىل لبنان و سرعان ما غادرهاو 1927مث عاد إىل النجف عام 

هو يهم باخلروج من مرتله يف بريوت عـام  أطلق عليه الرصاص و. باإلنكليز بلبنان فسجن مدة شهرين
الطب للمعاجلة وبقي فيهـا إىل أن وافتـه    أثناء احلرب اللبنانية فأعيد إىل العراق و أدخل مدينة 1976
أحلـان   اللفحـات،  ألغوار التيـار، ا ،أشعة ملونة األمواج،: منها  اشعري اديوان 14له ما يقارب .املنية

مدخل إىل دراسـة املـدارس    –نسيب نشاوي ...( حصاد السجن شرر الشالل، اهلواجس، اللهيب،
دار  –تاريخ الشعر العريب احلـديث   -أمحد قبشو). 97/ اجلزائر -عات اجلامعية ديوان املطبو-األدبية
  .)املقدمة –ديوان حصاد السجن  –د الصايف النجفي أمحو 255./ ط.ت.د –بريوت  -اجليل

  

  ــقـحـلـالم  
 



 

بباتنة يف بيئة دينية كان أبوه إماما، تلقى تعليمـه   لولد ببلدة مدو كا) 1992-1926: ( أحمد ع روة  .5
االبتدائي والثانوي باجلزائر، مث فرنسا حيث خترج منها طبيبا اعتقل يف فترة الثورة املسلحة يف معتقـل  

واحدة و  au delà  des barrières:  حنو  عات شعرية عديدة بالفرنسيةبوسوي وهناك كتب جممو
االستقالل مـديرا   عمل غداة تقلد . بالعربية عرب فيها عن مآسي الشعب اجلزائري هي  ذكرى وبشرى

للثقافة بالوزارة، وعميدا جلامعة األمري عبد القادر، له عدة مؤلفات فكرية إسالمية منـها اإلسـالم يف   
. 414 -أدب السجون واملنـايف   –حيي الشيخ صاحل ( .العلم والدين -اإلسالم والعلم –ق مفترق الطر

 ).مقدمة الشيخ أمحد سحنون  -وديوان ذكرى وبشرى 
يف بيت علم وأدب وفقه، هاجر إىل صنعاء واختلط بأدا وعلمائهـا،    1919ولد  :  أحم د المعلم ي   .6

رحلة يف الشـعر   -الربدوين . (ة إثر فشل االنقالبكان يف طليعة األحرار الذين  سيقوا إىل سجن حج
 ).146 -وأمحد حممد الشامي األدب اليمين . 91 -اليمين 

، هو ابن السيد حممد بن حممد م1924-هـ1342شاعر ميين من مواليد الضالع :  أحمد محم د الش امي   .7
 1948اء، شارك يف ثـورة  بن أمحد الشامي عامل املدينة من قبل اإلمام حيي، تعلم يف الكتاب مث يف صنع

اليأس واستعطاف احلاكم  ىل، وانتهي به املطاف إ1948سنوات بعد فشل انقالب  5ودخل سجن حجة 
تـاريخ   –أمحد قبش ( 1958مبدحه والتذلل له ورجائه، عني وزيرا يف جملس احتاد الدول العربية سنة  

  ملوضوعية حلركة الشعر املعاصر يف الـيمن األبعاد ا –وعبد العزيز املقاحل   528 –الشعر العريب احلديث 
– 78.( 

من أدباء املدينة املنورة ثار مع بعض رفاقه على الويل التركـي  )هـ1336-هـ1264: ( أن ور عش قي   .8
إبراهيم الفوزان األدب (هـ 1327على بطشه وظلمه لسكان املدينة فزح به سجن القلعة بالطائف سنة 

 ).1/190-1981-القاهرة  –مطبعة املدين  –احلجازي احلديث بني التقليد والتجديد 
شاعر عراقي ولد يف قرية جيكور وأكمل تعليمه الثانوي بالبصرة ) 1964 - 1926: (بدر شاكر السياب  .9

من رواد الشعر احلديث تبنى الفكر الشيوعي يف إحدى مراحل حياته مث حتول عنـه إىل  . والعايل ببغداد
إىل سجن البصرة  فـإىل سـجن    1948اد مث بعقوبة، واقتيد إثر وثبة يف بغد 1946سجن عام . القومية

قضى آخـر أيامـه يف   . 1958أسبوعا وغرم، وسجن بضعة أيام عام  1955بغداد، مث سجن يف خريف 
املقدمـة   / 1ج. 1/1971بـريوت   -دار العودة  -ديوان بدر شاكر السياب .(صراع مع املرض والفقر

 ).ناجي علوش
يف الربدون باليمن، أفقده اجلدري البصر يف السابعة من عمـره،   1925ولد عام :  يعبد اهللا البردون .10

تلقى تعليمه يف ذمار وصنعاء،  درس األدب يف دار العلوم بصنعاء، عمل مديرا بربامج اإلذاعة، سجن يف 
  ).1979 -بريوت –الد األول  –مقدمة الديوان (سجن الرادع بصنعاء 



 

من أسرة كردية برجوازية، )بكردستان العراق(ولد يف مدينة السليمانية) 1996-1926: ( الحیدري بلند .11
" الوقت الضـائع "، انضم إىل مجاعة "باالبن الضال"كان والده عسكريا ولكنه انسلخ عن طبقته فسمي

وقيل هو مؤسسها، ينسبون أنفسهم إىل بعض الوجودية واملاركسية، وهم نفر من الشباب القلق احلائر، 
وفيه كانوا يرسـون  " واق الواق"اقشون ويسكرون يف مقهى ببغداد ابتدعوه وأطلقوا عليه اسمكانوا يتن

حـوايل سـبعة    1963دخل السجن هو وزوجته عام . أسسا للحداثة يف الرسم والنقد والقصة والشعر
، عرف املنفى وعاش يف "مجال احليدري"أشهر، بسبب موقفه من االنقالبني الذين استشهد على أيديهم

بلنـد   –عايدة كنعان (وبقي فيها إىل وفاته  1982أو  1980ريوت بعض سين حياته، مث يف لندن منذ ب
االغتراب  -وحممد راضي جعفر.  17  -14 –الكويت  -1998   1دار سعاد الصباح ط –احليدري 

 ).66-65-1999منشورات احتاد الكتاب العرب        –يف الشعر العراقي 
شاعر فلسطيين ولد يف مدينة الناصرة، أى ا دراسته الثانوية، عمـل  ) 1994-1929(:  توفیق زی اد  .12

الشيوعي وقام بتحرير صحافته، أوفده احلزب إىل العديد من الدول االشتراكية  حمترفا يف صفوف  احلزب
ب ، وانتخب يف السنة نفسها نائبا يف الربملان عن احلز1976والغربية واختري رئيسا لبلدية مدينة الناصرة 

كتابات قصصية ومقاالت من  الشيوعي عمل يف الكنيست اليهودي لعدة دورات، له إىل جانب الشعر
سـجناء   –كلمات مقاتلة  –نصراوي يف الساحة احلمراء  –عن األدب الشعيب الفلسطيين  –: أعماله
  2002 - 2طمعجم البابطني للشعراء العرب املعاصـرين  .  (جمموعة حكايات –حال الدنيا  –احلرية 

نشاوى املـدارس األدبيـة يف    -ونسيب  –مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 
 ).442 -الشعر العريب املعاصر 

شاعر مصري عايش جتربة السجن على امتداد ثالث حكومات متتالية أيام امللكية عام :  جمال ف وزي  .13
ويف العهد السادايت  –ما بعد وفاة عبد الناصر ومكث إىل  1965مث  1954 ، مث يف العهد الناصري1949
وقد القى أعىت أنواع العذاب وأشدها  على يد سدنه السجن الناصري، فقد عينه اليسـري،   1981عام 

عبـد   –حياته وشـعره   –مجال فوزي  –اإلسالمي الشاعر ( ،خرج مقعدا وأصيب بانزالق غضرويف
 ).111-65 - 1407 - 1987 –األزهر  –ماجستري  –الباسط سعيد مصطفى عطايا 

من طالئع الشعراء الذين أثاروا فكرة التجديد يف الشعر العراقي احلديث، ومن أكثر :  م ردان حس ین   .14
الشعراء جرأة وتقحما، ومن أوائل الشعراء الذين دعوا إىل دمي أسوار التقليد ليس يف الشعر فقط بل يف 

 ه السجن سـنة مناحي حياته، وكان أن جلب له حترره املشكالت واللعنات والشتائم والشهرة وأودع

فمكث فيه شهرا بعد حماكمة طويلة تتبعها النـاس بشـغف   " قصائد عارية"بعد صدور ديوانه  1949
وارتفعت األصوات املنادية بإعدامه يف ساحة امليدان وإحراق ديوانه علنا، وعاد إىل السجن مرة ثانية عام 

لسابقتها، وظل يرسف يف األغالل املتضمن أشعارا جنسية مماثلة "عزيزيت فالنة"بعد صدور ديوانه 1952
الشعر العراقـي   –جالل اخلياط (شاعر عراقي يسجن لقصائده اجلنسية اجلريئة  سنة كاملة، ليكون أول



 

واملوقع  . 151-138 -1987- 2ط -لبنان  –بريوت  – دار الرائد العريب –تطور مرحلة و  –احلديث 
 .)gehat-com - مردان حسني -files  :اإللكتروين اخلاص بالشاعر 

  
ولد يف قرية الرينة قرب الناصرة ودرس يف الكلية العربية يف القدس، عمـل يف  ) 1928: ( حن ا أبوحن ا   .15

أدبية ونقدية، ويعد يف الرعيل الطبيعي األول الذي تتلمذ عليه وعلى شعره  التعليم والصحافة، له حبوث
 –اآلثار الكاملة  –غسان كتفاين (تلك اجلراحله ديوان . معظم شعراء املقاومة العربية يف فلسطني احملتلة 

4/315.( 
شاعر عراقي من أم تركیة، نشأ في بغداد وكان لھ نضال طویل ضد العثمانیین الذین سجنوه أكثر من ) 1957-1885(:  خیري الھنداوي .16

األع الم   –كل ي   ال زر . (ج العرب ي وناضل بعدھم في صفوف الثورة العراقیة ونفي مع زعماء الحلة إلى جزی رة ھنج ام م ن ج زر الخل ی     . مرة
. 1964 -مطبعة البیان العربي  –خیري الھنداوي حیاتھ وشعره –ویوسف عز الدین -وأحمد قبش تاریخ الشعر العربي الحدیث  2/328

 .173-165-1973-ھـ1393الھیئة المصریة العامة  –وللؤلف نفسھ مقاالت  في األدب العربي  الحدیث 
اشتهر بالنباهة والذكاء واختلط بأبناء اإلمام وصار أستاذا للصـغار  ) 1948-1895: ( زید الموش كي  .17

منهم، وهناك تكشفت له عيوب القصر فراح ينصح اإلمام يف شجاعة نادرة، فأضـمرها يف نفسـه إىل   
شارك من جديد يف اإلعـداد  حهم وواستعطفوا اإلمام فأطلق سرا، اعتقل مع الرفاق 1941فشل حركة 

الثقافة والثورة  -الربدوين ( .نتهي بسجن املوشكي وإعدامه العاجل، الذي فشل بدوره وا1948النقالب 
وعبد  3/60-األعالم -يوالزر كل. 32 - 1972 -جامعة الدول العربية  -املنظمة العربية  -يف اليمن 

 -صنعاء -مركز الدراسات والبحوث اليمين  -شهيدا زيد املوشكي شاعرا و -العزيز املقاحل وآخرون 
 ). 2 -سلسلة أعالم احلرية يف اليمن  - بريوت-دار اآلداب

، واصل 1939شاعر سوري معاصر عايش أحداث اغتصاب لواء االسكندرون عام  -سلیمان العیس ى  .18
تراكي، من دعـاة  تعليمه الثانوي يف دمشق واجلامعي يف بغداد، من املؤسسني حلزب البعث العريب االش

القومي العريب والقضية الفلسطينية، سجن ملواقفـه يف   الوحدة القومية واالشتراكية، ومن أنصار النضال
. 373إىل املدارس األدبية  نسيت نشاوي مدخل. ( 1954سجن النظارة بدمشق وسجن املزة العسكري 

 .اخليةالف الدصفحة الغ –ديوان حبات من الرمال الذهبية  –سليمان العيسى
شاعر فلسطيين معاصر، عمل يف التعليم، مث فصل منه بسبب شعره الثـوري  ) 1939: ( س میح القاس م   .19

 1967وعـام   1961وانضمامه إىل املقاومة، انتمى إىل التيار اليساري ، سجن أكثر من مرة منها عـام  
احلر مل يطـق هـذه    مساء إال أن الشاعر ةلسادسا فرضت عليه اإلقامة اجلربية وعدم مغادرة البيت بعد

و . 674 -تاريخ الشعر العريب احلـديث   -أمحد قبش. (القيود واختار التنقل يف البالد العربية والغربية 
 ).345/ 4 –اآلثار الكاملة  –غسان كتفاين 

ولد مبحافظة أسيوط، حصل على شـهادة  ) 1966-1906: ( سید قط ب إب راھیم حس ین الش اذلي     .20
، شغل عدة وظائف يف وزارة املعارف وأوفدته الوزارة إىل أمريكا سنتني 1933البكالوريا يف األدب عام 



 

سنة خدمة، من أوائل ضحايا الثورة  19 واستقال من عمله بعد قيام الثورة بشهور بعد 1950إذ عاد عام 
عاما سجنا قضى معظمها يف ليمان طرة باملستشفى، أفرج عنه بعفو صحي عام  15إذ حكمت عليه بـ 

وحيكم عليه باإلعدام ترك سبعة وعشرين كتابا يف األدب والنقـد   1965إىل السجن سنة ليعود  1964
 –دار القلـم  –سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد  -صالح عبد الفتاح اخلالدي . والفكر اإلسالمي

 .)17 - 15-دمشق 
شاعر مغريب، امتهن النضال يف سبيل الوطن قرابة ربع قرن وسجن ) 1964-1900: ( الطیب العل وي  .21

الشعر  -إبراهيم السوالمي ( 1952إىل  1925 ذيف سبيل ذلك النضال وبسبب أفكاره مرات عديدة من
ت .د –مطبعة النجـاح   –الدار البيضاء  –ار الثقافة د-1956 -1912الوطين املغريب يف عهد احلماية 
حماصرة هـالل   –مركز دراسات الوحدة العربية  –جمموعة مؤلفني  –ودور األدب يف الوعي القومي 

 .)195 –ناجي 
أديب وناقد ومفكر مصري، أسس مع املازين وعبد الرمحن ) 1964-1889(: عب اس محم ود العق اد     .22

إن األمة على "لك فؤاد األول عندما صاح يف إحدى جلسات الربملان شكري مجاعة الديوان، سجنه امل
فصدر أمر حببسه تسعة أشهر وغادر " استعداد ألن تسحق أكرب رأس يف البالد خيون الدستور وال يصونه

، كتب يف شىت املوضوعات الفكرية واألدبية والدينية واالجتماعية، له ما يزيد 1931جويلية  8السجن يف 
مـدخل   –ونسيب نشـاوي   .227 -تاريخ الشعر العريب احلديث  –أمحد قبش . (نني مؤلفاعن الثما

اهليئة املصـرية   -بني اليمني واليسار  –عباس العقاد  –ورجاء النقاش . 217 –لدراسة املدارس األدبية 
 .)113-61 -1996 -1ط -العامة للكتاب 

رية بإقليم املنوفية، انتقل إىل األزهر مث شاعر مصري من أسرة فق )1943-1898(:  عبد الحمید ال دیب  .23
غادره إىل دار العلوم دون أن يكمل تعليمه يف أي منهما، سجن أكثر من مرة بسبب إدمانـه اخلمـر   

الشـاعر   –عبد الرمحن عثمان . (واملخدرات، وقد عاجل معاناته وفقره يف أسلوب شعري فكاهي ساخر
الذين أدركتـهم حرفـة    –وطاهر أبو فاشا . مصر –رف دار املعا –حياته وفنه  –عبد احلميد الديب 

  ).166-121 -1981-هـ1401 - 1ط -دار الشروق  –األدب 
شاعر مصري حديث اشتهر مبسرحياته الشعرية وقد مثل أغلبـها علـى   :  عبد الرحمن الش رقاوي  .24

نسيب  (.نمأساة مجيلة بوحريد، مأساة احلسني، األسري، سانت كري خشبات القاهرة مثل الفىت مهران،
 . )396 - املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر-نشاوي 

ولد بواد زنايت، تعلم ا وحفظ القرآن الكرمي، انضم إىل احلركـة   )1908: ( عب د ال رحمن العق ون    .25
مث عاد إىل السـجن يف   1945الوطنية وكتب يف ذلك الشعر واملقاالت، اعتقل إثر أحداث الثامن ماي 

حممـد  ( عمل سفريا للجزائر بعد االستقالل، مث يف سلك التعليم .1956وأفرج عنه عام بدايات الثورة 
 ).412 –يف اجلزائروحيي الشيخ صاحل ، أدب السجون واملنايف  668 -الشعر اجلزائري احلديث  –ناصر



 

شاعر مغريب معاصر اشتغل بالتعليم الثانوي، وشـارك يف األحـداث   ) 1931: ( عبد الكریم الطب ال  .26
  شعر السجون  –سامل املعوش (ربية من اخلمسينيات إىل أواسط السبعينيات، فلوحق واضطهد واعتقل املغ
- 676(. 

شاعر لييب معاصر هاجم يف شعره االسـتعمار والنظـام امللكـي    )  1938(:  عبد المجید المجراب .27
 -ر السـجون  شـع  -سام املعوش . (وشارك يف املواجهات اليت عرفتها الساحة الليبية فاعتقل بسببها

683.( 
شاعر عراقي من  )1999أوت  03-1926ديسمرب  19: ( عبد الوھاب أحمد جمع ھ خلی ل البی اني    .28

زمن حكومة نوري السعيد، مث سجن  1953إىل  1950شعراء الطليعة املعاصرين، اعتقل أربع سنوات من 
مث بريوت مث القاهرة حلف بغداد غادر العراق إىل سوريا  عشية دخول العراق إىل 1954مرة أخرى عام 
اجلنسية العراقيـة وجـواز    1963ونفي بسبب مواقفه الوطنية وسحبت منه عام  1958مث عاد إثر ثورة 

ولكنه مل يلزم العراق و قضى بقية عمره متنقال بني بلدان العامل  إىل  1968السفر و مل ترد إليه إال عام 
أعمال أربعينية البيايت بالتعاون مع إحتاد الكتـاب   –عبد الوهاب البياين يف بيت الشعر (أن وافته املنية 

 .) 33-13- 1999-4 أعمال بيت الشعر –الشركة التونسية للنشر  –التونسيني 
بالقاهرة مث واصل  1933ولد بطنطا، درس احلقوق سنة ) 1952-1909( : عزیز عبد الس الم فھم ي   .29

يف احلرب العاملية (تهمة العيب يف الذات امللكية ، اشتغل باحملاماة بعدها، اعتقل ب1938تعليمه بباريس عام 
 –كلي  الزر –األعالم ( ، ومات يف حادث سيارة انقلبت به يف النيل1952دخل الربملان نائبا عام  )الثانية

4/231.(  
، كان متأثرا باجلواهري، من دواوينه 1946شاعر عراقي حديث نشر قصيدته األوىل عام :  على الحلي .30

- 1ط –دار احلقائق –شعراء من وراء القضبان  –حسن نعيسه " (ثورة البعث"ردون، واملش"الشعرية 
 ).بريوت – 1963 -مطابع دار األندلس  –وديوان ثورة البعث  345  – 1986

يف مدينة طرابلس وتعلم فيها وحصل على دبلوم التعليم ) 1924(ولد عام :  علي صدقي عبد الق ادر  .31
 –بريطـاين   –وإجازة يف احملاماة، اشترك يف حركة العصيان املدين الرافضة تقسيم ليبيا إىل نفوذ إيطايل 

 .فرنسي، فلوحق وسجن
ولد ببلدة بنورة إحدى قرى وادي ميزاب تلقـى تعليمـه   ) 1992-1914: ( عیس ى حم و الن وري    .32

نشر يف جريـدة  ، انتمى إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،باملعهد اجلايدي ببين يسقن مث العاصمة
الشهاب والبصائر والثورة واألمة مث يف ااهد واجليش بعد االستقالل، شارك يف نشاط حزب الشـعب  

مث املؤبـد  اجلزائري مث يف صفوف جبهة التحرير سجن وحكم عليه باإلعدام مث عدل احلكم إىل السجن 
أدب السجون واملنايف يف اجلزائـر يف فتـرة   -حيي الشيخ صاحل(ه ديوان شعري خمطوطلاإلقامة اجلربية، 

 ).415  –االحتالل



 

شاعر فلسطيين وصحفي، سجن يف األردن عـدة مـرات وانظـم يف    )1973-1925: ( كمال ناصر .33
ته ، اغتال"اجلراح تغين"، "أنشودة الثأر"، له جمموعة من الدواوين منها 1967صفوف الكفاح بعد هزمية 

. يد الغدر اإلسرائيلي مع الرفاق، كمال عدوان وحممد يوسف النجار، وعرفت احلادثة مبذحبـة فـردان  
 121-117 - 1994 -دمشـق   –دار الفاضـل   –من أعالم األدب العريب احلديث  –عيسى فتوح (

    ).177 –وأصداء النضال العريب يف شعرنا املعاصر 
حمافظـة وقـرأ    نشأ يف بيئةعباس قرب أقبو بوالية سطيف بين ولد بقلعة  - 190: (  مبارك جل واح  .34

استجاب يف سـن مبكـرة   . القرآن وبعض علوم العربية والدين على والده الذي كان من علماء عصره
أرسل يف وفد إصـالحي إىل  . اإلصالحية واتصل يف الثالثينيات بالشيخ عبد احلميد بن باديس للحركة

 . وظل يتردد على فرنسا من وقت آلخر قصد العمل. عية العلماءمج باريس من أجل الدعوة إىل مبادئ
، تعلم يف صباه التركية واإلنكليزية وعلوم 1904شاعر عراقي ولد ببغداد عام :  محمد بھج ة األث ري   .35

العربية، عاصر معاناة  وطنه حتت حكم املستعمر وعمالئه وعاىن من ذلك، وكان من الرافضـني هلـذه   
، انتخب عضوا يف امع "1941ثورة : نظم فيها قصيدة  1941ة العراق عام السياسات، شارك يف ثور

، كما انتخب نائبـا  1948وانضم إىل جممع اللغة العربية بالقاهرة عام  1931العلمي العريب بدمشق عام 
دار الشـؤون   –العالمة حممد جة األثـري   –محيد املطيعي ( 1949لرئيس امع العلمي العراقي عام 

ديوان مالحم وأزهار  اهليئـة   –وحممد جة األثري  - 99 – 1988 -1ط -بغداد   –افية العامة الثق
 ).املقدمة بقلم الشاعر عبد العزيز أباظة – 1974القاهرة  –املصرية العامة للكتاب 

شاعر عراقي شهد احلربني العامليتني وما تالمها، سجن عـام  ) 1963-1882: ( محمد حبیب العبیدي .36
ديـوان   –حبيب العبيـدي  (وكتب شعرا يف ذلك ) مصر( معسكرات االعتقال بقصر النيل يف 1919

 ).10-1 -املوصل -مطبعة اجلمهورية  –ذكرى حبيب 
أعطى النضال جل وقته، وعكس شعره مواقفه ونضاله، قضـى  ) 1922: ( محم د الحبی ب الفرق اني    .37

، 1967، 1963مث  1955-51مـن  (معظم سين عمره يف سجون االستعمار ومرحلة االستقالل الشكلي 

كان مفتشـا حلـزب   ف واصل نشاطه السياسي بعد خروجه . سجنا حكم عليه بعشر سنوات )1969
ويذهب حامد النساج إىل أن أغلب قصائد . 1993االستقالل مبراكش جنح يف االنتخابات الربملانية عام 

لتحدي السياسي يف املغرب العريب أدب ا -سيد حامد النساج. (كتب يف السجن" جنوم يف  يدي"ديوانه 
دار سعاد الصـباح   –األدب العريب املعاصر يف املغرب األقصى  :وكتابه 121 –بريوت  –دار الرأي  –
 ).183-154 - 1992 - 2ط

ولد يف فضاء اخلالص وواصل تعليمـه اإلعـدادي يف بعقوبـة    ....) -1930: ( محمد جمیل ش لش  .38
أقتيد إىل حمكمة املهداوي مع من امـوا حبادثـة    1959م ويف عام واجلامعي يف بغداد، اشتغل يف التعلي

أيـام حكـم   " احلب واحلرية"اغتيال عبد الكرمي قاسم، وحكم عليه بثالث سنوات، نظم خالهلا ديوان



 

 -حممد مجيل شلش" (أبو فراس"نشر بعضه يف جريدة احلرية العراقية بتوقيع –الطاغية عبد الكرمي قاسم 
 ).صفحة الغالف -رية ديوان  احلب واحل

، من شعراء الطليعة يف املغرب الذين أهلبوا محاس 1922شاعر مغريب ولد بفاس عام  : محم د الحل وي   .39
بالسجن سنة ونصـف قضـاها يف    1944باملرصاد، إذ حكم عليه عام  الشعب وكانت له يد املستعمر

والشـعر   221 –أمحد قـبش   – تاريخ الشعر العريب احلديث(املعتقالت مع الوطنيني من أبناء املغرب 
 –للشاعر " أنغام وأصداء"ومقدمة ديوان ) 235  –إبراهيم السوالمي  –الوطين املغريب يف عهد احلماية 

 ).1965 -1ط –الدار البيضاء   –دار السلمي للتأليف والترمجة والنشر 
مبنطقة ثليجـان   ولد. حممد بن عبد اهللا الشبابكي املدعو الشبوكي) 2000-1916: ( محمد الشبوكي .40

مث التحق بكتاب األسرة وحفظ القرآن كله . بالشريعة والية تبسة تتلمذ لوالده وحفظ جزءا من القرآن
شهادة التحصـيل مـن جـامع    تونس وأحرز عل  يفواصل تعليمه  -ون العلمية والشعر وعددا من املت
علماء املسلمني، وكـان مناضـال   عاد إىل الوطن معلما يف املدارس احلرة جلمعية ال. 1942الزيتونة عام 

بسبب نشـاطه   1956 ألقي عليه القبض عام. سياسيا وعضوا يف مجعية العلماء مث يف جملسها  اإلداري
بعد خروجه من املعتقل درس يف التعليم الثانوي وواصل نضاله يف صفوف حـزب  . الثوري لستة أعوام

. وتوىل مناصب إدارية خمتلفة يف واليتـه . علىكان عضوا يف الس اإلسالمي األ. جبهة التحرير الوطين
ترمجـة صـاحب    -منشورات املتحف الوطين للمجاهد  -ديوان الشيخ الشبوكي  -حممد الشبوكي (

 ).ذيل الكتاب -الديوان 
ار، وبقي بتهمة امليل إىل األشر 1929شاعر سعودي، اعتقل ) 1972-1899: ( محمد سرور الصبان .41

 الـزر (يف سجنه ما يقارب السنة، عني أمينا لرابطة العلم اإلسالمي يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز 
ــي    كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).2/136 –األعالم  –
حممد الشاذيل بن حممد املنجيب بن مصطفى :  )1954 -1881/  1373 -1299( خزنه دار : محمد الشاذلي .42

نشأ يف بالط تونس وويل فيه بعض األعمال مث أُقيل أو استقال ) أصله من املماليك( خزنه دار، شاعر تونسي
، فسلك طريق املعارضة السياسية مع )ھ ـ 1340(إثر موت األمري حممد الناصر " الدستورية"يف خالل احلركة

قال عنه أحد الكتاب كان حليف الشعب وشاعر حركاته، كان آخر مـا نظمـه   . ما يسمونه االعتدال
 ) :سياسة التمنية(قطوعة أرسلها إىل الصحف يوم وفاته يسمي فيها سياسة املقيم الفرنسيم

 قالوا العميد مينـي        أن سوف تعطى حقوق     
  وليس صوت التمين        ممـا لدينـا  يــروق                       

  .6/155  -1980) ماي(أيار   –  5طبريوت  –ري الدين الزر كلي دار العلم للماليني خ –األعالم (     



 

 1941ين بالرفض، سجن عام رمن الشعراء الثائرين ااه) 1965-1919: ( محمد محمود الزبی ري  .43
بعد فشل االنقالب، وفر منه  1948عاد إىل السجن عام استشفع اإلمام حيي فأطلق سراحه، يف األهنوم  و

نائـب   –وزير التربية والتعليم (وحيتل مناصب سياسية مرموقة  1962 الباكستان، ليعود عقب ثورة إىل
 –وعبد الستار احللوجي  7/91-االعالم  –الزركلي ( 1965رئيس الوزراء لشؤون األوقاف، اغتيل عام 

و . 33 -الـيمن  وعز الدين إمساعيل الشعر املعاصر يف . 1968مطبعة الكيالين  –الزبريي شاعر اليمن 
 ).مقدمة الديوان

النجف من أسرة عريقة يف العلم واألدب والشعر، ولد يف ) 1998-1900: ( محمد مھدي الجواھري .44
نظم الشعر يف سن مبكرة، اشتغل بالتدريس والصحافة، دخل الس النيايب نائبا عن كربالء واستقال منه 

فـتحني لـه    1936ة بكر صدقي قائد انقالب سريعا، أبعد عن العراق مرات، عارض يف جريدته سياس
مهـدي   حممـد (عقب االنتفاضـة   1952عام  مرة أخرى الفرص وسجنه ثالثة أشهر، مث زار السجن

 ).املقدمة/1،  1982 - 3بريوت ط –دار العودة  –الديوان  –جواهري 
مث "األرض"شاعر فلسطيين معاصر انضم يف أوائل حياته إىل مجاعة )      -1941: ( ود دروی ش محم   .45

ومل  ةانتمى إىل التيار اليساري، وشارك يف الكفاح الوطين الفلسطيين، تردد على السـجون اإلسـرائيلي  
وسـجن   1965، مث سجن الرملة عـام  1961سجن اجلملة قرب مدينة الناصرة سنة (يتجاوز العشرين 
، ) 1969عـام   وعاد للمرة اخلامسة للسجن  67وسجن الدامون عام  - 1967و  65القدس بني عامي 

وبعد خروجه من السجن فرضت عليه اإلقامة اجلربية يف حيفا، ولكنه فضل يف األخري احلرية فاختذ مـن  
الدراسـات   –اآلثـار الكاملـة    –غسان كنفاين . (بالد العامل مقاما متنقال ألنه حيمل الوطن يف قلبه 

وياسني أمحد فاغور .  4/321 - 1977ديسمرب  - 1كنفاين للثقافة طمؤسسة غسان  - 4الد  -األدبية
كلي  والزر .70-69  – 1989-تونس –دار املعارف للطباعة والنشر  –الثورة يف شعر حممود درويش  –
 ).126 /1 -األعالم-

عاىن مرارة السجن والنفـي مـرات بسـبب    ) 1949-1899(شاعر أردين :  مص طفى وھب ى الت ل    .46
يف سجن  1923لمعاهدة األردنية الربيطانية، سجن عام ومقاومته ل مغاضبته لألمري ومعارضته للحكومة

سجن  1942سجن شهورا بسبب قصيدة، مث يف  1927معان العقبة وجدة مثانية أشهر ونيفا، مث يف مطلع 
 بوزارة املعارف، حاكما إداريا. أمينا لألمري، كبريا للمفتشني(يوما وكان يتقلب بني مناصب عالية   40

 –عمـان   –األهلية للنشر والتوزيـع   –ديوان عشيات وادي اليابس  –تل مصطفى وهيب ال. (وسجينا
 .)446 -تاريخ الشعر العريب احلديث   –وأمحد قبش . 7/246 -األعالم  -والزركلي . املقدمة - 1989

شاعر عراقي معاصر، ولد يف بغداد من أسرة ثرية عني مدرسا بعـد  )      - 1934: ( مظفر الن واب  .47
وما لبث أن فصل بسبب انتمائه إىل احلزب الشيوعي العراقي وظل عاطال عن العمل  خترجه من اجلامعة

حيث عني مفتشا واضطر أمام احتدام الصراع بني القوميني والشيوعيني إىل اهلـرب إىل   1958إىل ثورة 



 

وأخضع لتعذيب وحشي، مث سلم إىل " السافاك" ولكنه وقع يف يد جهاز األمن اإليراين 1963إيران عام 
اإلعدام مث خفق احلكم إىل املؤبد، تنقل بني سجن نقرة السـلمان  بالسلطات العراقية اليت حكمت عليه 

 1968مع جمموعة من ذوي األحكام املؤبدة حبفر خندق وظل متخفيا إىل عام  الفرار واحللة واستطاع 
االعتقـاالت الـيت   حيث صدر عفو عن اهلاربني وعاد إىل وظيفته مدرسا، مث أعيد إىل السجن إثر محلة 

غادر العراق بعد اإلفراج عنه وأخذ يتنقل يف البالد العربية واستقر به . حلقت بالشيوعيني، ومل يطل مكثه
مظفر النـواب حياتـه    -باقر ياسني . (املقام يف سوريا بعدما منع من دخول أغلب بالد الوطن العريب

 ).29 - 15 - 1988 -دمشق  -وشعره 

شاعر فلسطيين ولد يف مدينة غزة وتلقى فيهـا تعليمـه االبتـدائي    ) 1984-1926: ( مع ین بسیس و   .48
واخنرط مبكرا يف العمل الـوطين وعمـل يف    1952ام التحق باجلامعة األمريكية بالقاهرة ع. والثانوي

). 1963إىل  195ومن  1957إىل  1955من (الصحافة والتدريس، سجن يف املعتقالت املصرية بني فترتني 
. حاز على جائزة اللوتس العاملية ووسام درع الثورة الفلسطيين، كان عضوا بالس الوطين الفلسـطيين 

أرخ . 23/01/1984أدائه واجبه الوطين ولفظ أنفاسه إثرها يف لندن يـوم   أصيب بنوبة قلبية حادة أثناء
 / http : //  spartacu. Com -: املوقع االلكتروين . (لكثري من صفحات حياته يف كتابه دفاتر فلسطينية

nather. Htm. 
                                                        -    "     "         "           "  /  gallery. Htm.    

يف حضن تفتح على الوطنية والنضال مند نعومة أظفاره  )1975-1908(ائري شاعر جز:  مفدي زكریا .49
، واصل تعليمـه يف تـونس   )د مؤسسي احلزب احلر الدستوري يف تونسأح(عمه الشيخ صاحل بن حيي

وساهم يف احلركة الثقافية والسياسية مبقاالته  وقصائده اليت كان ينشرها يف اجلرائد اجلزائرية والتونسية 
 )لسان حال احلـزب (اء، يدعوا فيها إىل يقظة الشعب اجلزائري وترأس حترير جريدة الشعبعلى السو

سياسي، البسبب نشاطه  1937مخس مرات منها اعتقاله عام  1959و 1937تردد على السجن بني عامي 
وظل ينتقل بينه وبني سجن الربواقية  1956أفريل  12قضى عامني خلف جدران بربروس ليعود إليه يف  

 –شاعر النضال والثـورة   –مفدي زكريا  -حممد ناصر. (1959إىل أن متكن من الفرار عام  احلراش و
 ).و ما بعدها 63 - 2ط  -واملرجع نفسه ) 36 - 7 -1984 –غرداية  –املطبعة العربية 

، اعتقل عقب احلادثة املزعومة مبحاولة اغتيال )1995-1931(طبيب وأديب مصري :  نجیب الكیالني .50
سجن القناطر  –السجن احلريب  –سجن أسيوط  –سجن قره ميدان : وتردد على ) 1954(الناصر عبد 
ونال ا اجلائزة األوىل، حصل على اإلفراج الصحي، عمل بعـد  " الطريق الطويل"رواية  وكتب فيها –

 –حسني أدهم جرار وأمحـد اجلـدع   . (خروجه من السجن طبيبا، دون أن يتوقف عن اإلبداع األديب
وما بعدها، وجملة األدب  71 – 1988 -األردن  –دار الوفاء ودار الضياء  –ناشيد الدعوة اإلسالمية أ



 

ـ 1416 -خاص بنجيب الكيالين  10 - 9 عدد  – 3 سنة –اإلسالمي   –حيي إبـراهيم  -/ 1996-هـ
 ).36-31-جنيب الكيالين والترمجة الذاتية 

د على السجون املصرية أربع مـرات عـام   ، ترد1926داعية مصري ولد عام :  یوسف القرض اوي  .51
إىل  1954ليعود يف السنة نفسها إىل السجن من ) شهرين ونصف(1954مث عام  ) عشرة أشهر( 1949
، له مؤلفات يف جمال الـدعوة اإلسـالمية   )مخسني يوما( 1962 ، مث عام )حوايل عشرين شهرا(1956

 - 3طالقاهرة  -دار الصحوة  -الوفاء ديوان نفحات ولفحات دار  -يوسف القرضاوي(وديوان شعر 
شعراء الدعوة اإلسـالمية   –وأمحد عبد اللطيف اجلدع وحسني أدهم جرار  31-11 -املقدمة  -1989

 ).وما بعدها 3/7 -1978  -بريوت  -مؤسسة الرسالة  –يف العصر احلديث  
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